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أ.د.محمد المشعل
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة

 للغذاء و الدواء

األنظمة معك .. وليست ضدك

بع�س النا�س، تزعجهم القوانني والأنظمة، تبث القلق يف نفو�سهم، يظنون انها 
 .. االن�ضباط  من  �ضائك  بطوق  اأجل ح�ضارهم  ومن  عقابهم،  اأجل  من  و�ضعت 
اأجل  و�ضتو�ضع من  والقوانني و�ضعت  االأنظمة  اأن  يكبلهم، واحلقيقة  قيد  وكاأنها 
حفظ حقوقهم وحقوق االآخرين، وت�ضريع االأداء مبا ي�ضمن عدم تكد�س املعامالت 
يكون ميزانًا لالقت�ضا�س من  النظام رمبا  اأن  .. كما  وامل�ضوؤول  ال�ضائل  فيتعطل 

املتكا�ضل عن اأداء واجباته، �ضيكون ميزانًا اأي�ضًا ملنحه التقدير الذي ي�ضتحق.

�ضكاًل  عليها  وا�ضبغت  اأنظمتها،  والدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  طورت  ولهذا 
 .. طريقها  عن  الزائد  الوقت  ومييط  خطواتها،  يف  ال�ضرعة  ُيجري  اإلكرتونًيا، 

ويقل�س زمن اإجناز التعامالت من اأيام و�ضاعات اإلى دقائق معدودات.

�ضارت االأنظمة االإلكرتونية، حار�ًضا اأميًنا على �ضالمة االإجراءات، و رقيًبا على 
منطقة التعرث والتاأخري، ومطية نحو بناء مكتبة �ضخمة من املعلومات التي ميكن 

ا�ضتدعاوؤها ب�ضغطة زر، متى حانت احلاجة للح�ضول عليها.

على  اإيجابي  مردود  ذات  اإلكرتونية  اأنظمة  بناء  يف  التقنية  ت�ضخري  فاإن  ولهذا، 
قطاعاتها  كل  يف  معها  املتعاملني  اأو  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  يف  املوظف 
مراحل،  على  تنفيذها  بداأ  التي  الكبرية  الهيئة  خطة  من  جزء  هو  وقنواتها، 
و�ضكل من اأ�ضكال العالقة التي يجب اأن تتم بني املوظف واإدارته وبني االإدارات 

وال�ضركات ذات العالقة اأو التي تنجز معامالتها من خالل الهيئة.

وحتقيق  العمليات  تنظيم  �ضاأنه  من  اإلكرتوين  نظام  كل  نبارك  اأن  يجب  لذلك، 
ورقية  معامالت  يف  املهدر  الوقت  واخت�ضار  اخلطاأ،  هام�س  وتقلي�س  العدل 
امل�ضوؤولية م�ضاحة كبرية،  للتن�ضل من  وتتيح  ت�ضتحقه،  اأطول مما  وقتًا  ت�ضتغرق 

وفر�ضًا ال حت�ضى.

يج���ب أن نب���ارك 
كل نظ���ام إلكترون���ي م���ن 
ش���أنه تنظي���م العملي���ات 
وتحقيق الع���دل وتقليص 

هامش الخطأ
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التي  الكربوهيدرات  من  وال�ضكريات«  »الن�ضويات 
يف  عالية  بن�ضب  توجد  حيث  اجل�ضم،  ميت�ضها 
حني  يف  والبطاط�س«،  واخل��ب��ز  وامل��ك��رون��ة  »االأرز 
واللنب  »الفاكهة  بن�ضب عالية يف  ال�ضكريات  توجد 
النباتيون  ي�ضاب  وال  واحل��ل��وى«،  وال�����ض��وك��والت��ة 
ت�ضبب  ال  النباتية  املنتجات  ك��ل  الأن  ب��ال��ب��دان��ة، 

ال�ضمنة، حتى ن�ضويات احلبوب.
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يكتنز العدد الثاين من جملة غذاء ودواء بالكثري من التحقيقات والتقارير واحلوارات واالأخبار املهمة، حيث يت�ضمن حتقيقًا عن وباء االإيبوال 
املتف�ضي يف غرب القارة االأفريقية، وح�ضد اأرواح اأكرث من ن�ضف مليون �ضخ�س حتى نهاية اأكتوبر املا�ضي، وير�ضد التحقيق بداية ظهور هذا 

الوباء، واملخاوف الدولية من انتقاله خارج القارة ال�ضمراء، وخا�ضة اأنه ال يوجد عالج له يف الوقت احلا�ضر.
ويعر�س العدد حتقيقًا عن الزجنبيل وفوائده املتعددة، واآخر عن الن�ضويات واأهميتها يف اإمداد اجل�ضم بالطاقة، واأنها ال ت�ضبب البدانة يف 
غالب االأحيان، وثالث عن اخل�ضراوات، حيث تقي من العديد من االأمرا�س، اإ�ضافة اإلى تقرير عن موائد امللوك واالأمراء والروؤ�ضاء وغريهم من 

الكبار، وطلباتهم ونزواتهم مع الطعام، وهل هي نف�ضها تعلقات وطلبات ونزوات عامة النا�س، واآخر عن اأهم االأغذية التي تنمي ذكاء االأطفال.
ومن اأغذية االأطفال اإلى االألوان ال�ضناعية يف الغذاء واأ�ضرارها، حيث اأثبتت درا�ضات اأن �ضوء ا�ضتخدام هذه امللونات له عواقب خطرية، 

تظهر على املدى البعيد.
ويحوي العدد مو�ضوعات تتناول الدواء، حيث نتعرف على دواء »البنادول« اأحد اأ�ضهر االأدوية املُتداولة يف �ضيدليات العامل، ومن اأكرثها مبيعًا 
وا�ضتخدامًا، حيث يعول عليه االأطباء يف خف�س حرارة مر�ضاهم، واإزالة اآالم ال�ضداع التي قد تنتابهم، ثم ننتقل اإلى حتقيق عن الدواء يف ال�ضينما 
العاملية، حيث نن�ضر يف هذا العدد اجلزء االأول من اأهم االأفالم التي تناولت »بيزن�س الدواء« وهزت مافيا االأدوية، وعالوة على ذلك، يت�ضمن 
العلمية  ير�ضد م�ضريتها  �ضندي،  الدكتورة حياة  ال�ضعودية  العاملة  فيها، وحجم جتارتها، وحوارًا مع  والغ�س  الطبية  االأجهزة  العدد حتقيقًا عن 

واإجنازاتها، ف�ضال عن تقارير واأخبار عن ن�ضاط الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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التغذية،  واأ�ضاتذة  االأطفال  اأطباء  يقول 
اإن الغذاء مهم وفعال يف عملية »الذكاء« 
ارتباطًا  يرتبط  وهو  الذهني،  والن�ضاط 
املخ  وخاليا  املناعة  وتقوية  بتكوين  ومهمًا  فاعاًل 

والدماغ.

رحمه   - القيم  اب��ن  عنه  قاله  م��ا  يكفيه 
اله�ضم.. ملني  على  »معني  قدميًا:   - اهلل 
الكبد  ل�ضد  نافع  م��ع��ت��داًل..  تلينًا  للبطن 
العار�ضة عن الربد.. ومفيد لظلمة الب�ضر احلادثة 

عن الرطوبة كحال واكتحاله.

قادة  وروؤ�ضاء..  اأم��راء  وملوك..  �ضالطني 
واأث��ري��اء..  م�ضاهري  حكومات..  وروؤ���ض��اء 
نعم ب�ضر.. ولكن هل تعلقهم ب� »املطبخ«.. 
وطلباتهم ل� »االأكالت« ونزواتهم مع »الطعام«.. هي 

نف�ضها تعلقات وطلبات ونزوات عامة النا�س؟

اأ���ض��اءوا  وجن��وم،  اأق��ط��اب  العلم،  �ضماء  يف 
م�ضتقبل  لبناء  التقدم  دروب  مبعارفهم، 
وح�ضارتها.  نه�ضتها  قواعد  واإر�ضاء  االأمم، 
وتعد العاملة ال�ضعودية حياة �ضندي من اأبرز هوؤالء.

الناشر

اإلخراج الفني
محمد رياض اسحق

منسق التحرير
محمد مصطفى عمر
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  قدميًا قالوا اإن »العني تاأكل قبل الفم«، 
اال�ضطناعية  االأل�����وان  غ���زو  م��ع  ول��ك��ن 
املقولة،  هذه  اختفت  وال�ضراب،  للطعام 
خ�����ض��و���ض��ًا ب��ع��د اأن اأث��ب��ت��ت ك��ث��ري م��ن االأب��ح��اث 
اإلى  املُ�ضافة  امللونة  املواد  اأن  العلمية،  واالختبارات 
كيميائية،  ومركبات  عنا�ضر  على  حتتوي  االأغذية 

ميكن اأن ت�ضبب اأ�ضراًرا على ال�ضحة العامة.

من  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  تعترب 
العربية،  باملنطقة  االأدوي��ة  اأ�ضواق  اأك��رب 
االأدوي��ة  من  املائة  يف   60 على  وت�ضتحوذ 
املباعة يف منطقة اخلليج العربي بقيمة تقدر بنحو 

19 مليار ريال.



أخبار

عة للر�ضع )حليب االأطفال( بجميع اأنواعه بطريقة م�ضابهة الآلية ت�ضعري  اأقر جمل�س الوزراء قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بت�ضعري بدائل حليب االأم املُ�ضنَّ
االأدوية.

التعاون لدول اخلليج  ال�ضائدة يف دول جمل�س  باالأ�ضعار  ب�ضكل دوري، ومقارنتها  االأطفال  االأ�ضعار اخلا�ضة بحليب  ا�ضتمرار مراجعة  كما وافق املجل�س على 
العربية.

واأعرب الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور حممد بن عبدالرحمن امل�ضعل عن �ضكره وتقديره خلادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز - اأيده اهلل - ولويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن عبدالعزيز 
- يحفظه اهلل - على ثقتهما بالهيئة العامة للغذاء والدواء وتكليفهما لها بالقيام بت�ضعري بدائل حليب االأم امل�ضنعة للر�ضع )حليب االأطفال( بجميع اأنواعه بطريقة 
م�ضابهة الآلية ت�ضعري االأدوية.  واأكد الدكتور امل�ضعل، اأن قرار جمل�س الوزراء بت�ضعري بدائل حليب االأم »ياأتي يف ظل حر�س القيادة على كل ما مي�س حاجة املواطن 
واملقيم على اأر�س هذا الوطن«. واأو�ضح اأن الهيئة العامة للغذاء والدواء »اتخذت من جانبها جميع االإجراءات الالزمة لتفعيل قرار جمل�س الوزراء والبدء يف تنفيذ 

م�ضمونه خالل فرتة وجيزة، و�ضتن�ضر الهيئة كل ما يتم اتخاذه من خطوات واإجراءات يف هذا ال�ضاأن تنفيذًا للقرار«.
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المشعل يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الثقة الكريمة 
تكليف الهيئة بت�ضعري بدائل حليب الأم امل�ضنعة للر�ضع )حليب الأطفال(

نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء يف مقرها الرئي�س بالريا�س لقاًء مع �ضركات بدائل حليب االأم ووكالئها يف اململكة، ملناق�ضة اآلية الت�ضعري، يف ح�ضور �ضعادة نائب الرئي�س 
التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور �ضالح امليمان، و�ضعادة نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور اإبراهيم اجلفايل، و�ضعادة املدير التنفيذي للتيقظ واإدارة االأزمات الدكتور 

عادل الهرف.
واأو�ضح الدكتور �ضالح امليمان، اأن احلليب املخ�ض�س لالأطفال من عمر 36 �ضهرًا وما دون، �ضيخ�ضع للت�ضعري وفقًا ملا ورد يف قرار مقام جمل�س الوزراء يف هذا اخل�ضو�س، 

داعيًا ال�ضركات املخت�ضة اإلى االلتزام مبا حتدده الهيئة من �ضروط و�ضوابط.
واأ�ضار امليمان اإلى اأن جلنة �ضكلت الإعادة درا�ضة موا�ضفات حليب االأطفال، مبا ي�ضمن مطابقتها للموا�ضفات املعتمدة، ويكفل جودتها باأعلى املعايري الدولية.

االآلية  اإع��داد  على  حاليًا  تعمل  التي  اللجنة  قبل  من  االعتبار  يف  �ضتوؤخذ  ووكالئها  االأم  حليب  بدائل  �ضركات  مالحظات  اأن  اجلفايل  اإبراهيم  الدكتور  اأك��د  ذل��ك،  اإل��ى 
العاجل«. القريب  يف  الت�ضعري  اآل��ي��ة  عمل  م��ن  االنتهاء  يتم  حتى  التجارة  وزارة  اقرتحته  ال��ذي  االأ���ض��ع��ار  ب�ضقف  كامل  ب�ضكل  ملتزمة  »الهيئة  وق���ال:  بالت�ضعري.   اخلا�ضة 
و�ضدد اجلفايل على اأن للهيئة احلق الكامل يف مراجعة �ضعر املنتج يف اأي وقت، واأن لل�ضركة احلق يف االعرتا�س بتقدمي مربرات علمية موثوقة، خالل الفرتة الزمنية املحددة، 
 الفتًا اإلى اأن امل�ضتهلك �ضي�ضتفيد من االإعانة التي تقدمها الدولة الأ�ضعار احلليب املخ�ض�س لالأطفال »اإذ �ضيتم خ�ضم قيمة تلك االإعانة من �ضعر عبوات احلليب عند الت�ضعري«.

وك�������ان جم���ل�������س ال�����������وزراء واف����ق 
م��وؤخ��رًا، على ع��دد م��ن ال��ق��رارات 
وحليب  االأم  حليب  اخلا�ضة ببدائل 
الهيئة  ق��ي��ام  بينها  م��ن  االأط��ف��ال، 
بت�ضعري  وال�����دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة 
للر�ضع  امل�ضنعة  االأم  حليب  بدائل 
اأنواعه  بجميع  االأط��ف��ال(  )حليب 
ت�ضعري  الآل���ي���ة  م�����ض��اب��ه��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
احلالية  االإع��ان��ة  و�ضمول  االأدوي���ة، 
ذوي  ب��االأط��ف��ال  اخل��ا���س  للحليب 
واال�ضتقالبية  الوراثية  االأم��را���س 
حتديد  بعد  احل�ضا�ضية،  واأمرا�س 
اأنواع احلليب بالتن�ضيق بني »الهيئة« 
اإ�ضافة  ال��وزاري��ة،  التموين  وجلنة 
اإل���ى ا���ض��ت��م��رار م��راج��ع��ة االأ���ض��ع��ار 
ب�ضكل  االأط��ف��ال  بحليب  اخل��ا���ض��ة 
دوري، ومقارنتها باالأ�ضعار ال�ضائدة 
يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية.

في لقاء مع شركات بدائل حليب األم

»الغذاء والدواء«: عبوات الحليب لمن تقل أعمارهم عن 3 أعوام.. ستخضع للتسعير



بداأت الهيئة العامة  للغذاء والدواء ممثلة يف قطاع الدواء، ا�ضتعداداتها  الإطالق 
الباركود ثنائي االأبعاد لالأدوية، حيث نظمت ور�ضة عمل مو�ضعة ولقاًء مفتوحًا لوكالء 
ثنائي  الباركود  العمل على تطبيق م�ضروع  اآلية  ل�ضرح  االأدوية،  و�ضركات  م�ضتودعات 

االأبعاد لالأدوية.
الدوائية  ال�ضركات  ممثلي  من  وا�ضعًا  ح�ضورًا  �ضهد  الذي  اللقاء  خالل  وجرى 
اآليات العمل، وتقدمي �ضرح مف�ضل خلطوات تطبيق »الباركود«،  ومندوبيها، تو�ضيح 
املقبل  2015/3/21م  املوافق  1436/6/1ه���   امل�ضتحدث يف  النظام  متهيدًا لتطبيق 
مبرحلته االأولى، وهي ف�ضح االأدوية يف املنافذ اجلمركية من قبل موظفي الهيئة ح�ضب 

املتطلبات الواردة يف مدونة ترميز الدواء ال�ضعودي وموا�ضفات »باركود« االأدوية.
و�ضتطلق الهيئة املرحلة الثانية يف 1438/6/14ه� املوافق 2017/3/12م، وهي 

املرحلة التي يجب فيها اأن تكون كل عبوة دواء برقم ت�ضل�ضلي خا�س.

»الهيئة« تستعد إلطالق الباركود ثنائي األبعاد لألدوية

إطالق »برنامج إلكتروني« للتحقق من مواصفات منتجات التجميل قبل تسويقها

اأطلق معايل الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور 
اإدراج  لربنامج  االإل��ك��رتوين  النظام  من  االأول��ى  املرحلة  امل�ضعل،  حممد 

 .)eCosma( منتجات التجميل
اإل���ى ال��ت��ح��ق��ق م��ن م��ط��اب��ق��ة م��ن��ت��ج��ات التجميل  وي��ه��دف ال��ن��ظ��ام 
للموا�ضفات الفنية قبل ال�ضماح بت�ضويقها، كما ي�ضهل متابعة هذه املنتجات 
بعد الت�ضويق للتحقق من جودتها وماأمونيتها، وي�ضاعد يف �ضحب ما يثبت 
�ضرره منها على امل�ضتهلك، عرب برنامج تتبع خم�ض�س ملثل هذه احلاالت. 
اإبراهيم  الدكتور  ال���دواء  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  نائب  واأ���ض��ار 
اجلفايل اإلى اأنه يتم اأي�ضًا من خالل النظام االإلكرتوين الإدراج منتجات 
التجميل  منتجات  وم�ضتودعات  م�ضانع  ترخي�س   ،)eCosma( التجميل 
وربط منتجات  املن�ضاآت  لهذه  الرتاخي�س  اإ�ضدار  لت�ضريع عملية  املحلية  
التجميل املدرجة بهذه املن�ضاآت لت�ضهيل عملية تتبع �ضل�ضلة التموين لهذه 

املنتجات.
وقال اإن اإطالق النظام ياأتي يف �ضياق �ضعي الهيئة خللق بيئة الكرتونية 
التجميل،  منتجات  على  للرقابة  الهيئة  دور  وتفعيل  تعامالتها  جميع  يف 
يف   التجميل  منتجات  الإدراج  نظام  اأول  هو  النظام  هذا  اأن  اإل��ى  م�ضريا 

منطقة اخلليج وال�ضرق االأو�ضط.
وعلى �ضعيد ذي �ضلة، نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء ور�ضة عمل 
التجميل، وذلك يف  االإر�ضادي الدعاءات منتجات  الدليل  ملناق�ضة م�ضودة 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  ال�ضناعية بجدة، بح�ضور  التجارية  الغرفة  مقر 
اجلفايل،  عبدالرحمن  بن  اإبراهيم  الدكتور  الهيئة  يف  ال���دواء  لقطاع 
�ضعد  بن  �ضامي  االأ�ضتاذ  التجميل  منتجات  ل�ضالمة  التنفيذي  واملدير 

ال�ضقر، وال�ضيديل حممد اجلالل.
االإر�ضادي  الدليل  م�ضودة  اأهداف  الور�ضة  يف  امل�ضاركون  وا�ضتعر�س 
على  التجميل  منتجات  �ضناع  م�ضاعدة  يف  التجميل  منتجات  الدع��اءات 
�ضياغة ادعاءات منتجات التجميل مبا يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة 
للغذاء والدواء، اإ�ضافة اإلى حماية امل�ضتهلك من االدعاءات غري ال�ضحيحة 

وامل�ضللة، اأو التي تخرج عن اإطار تعريف املنتج التجميلي اإلى 
غريه من املنتجات ال�ضحية اأو الدوائية.

وخالل الور�ضة، اأكد نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع الدواء 
ت�ضعى  الهيئة  اأن  بن عبدالرحمن اجلفايل،  اإبراهيم  الدكتور 
رقابي  نظام  بناء  عرب  التجميل  منتجات  �ضالمة  �ضمان  اإلى 
توليها الرتخي�س مل�ضتودعات وم�ضانع منتجات  ي�ضمل  فعال، 
التنفيذية  االإدارة  عرب  املن�ضاآت  هذه  على  والتفتي�س  التجميل 

للتفتي�س واإنفاذ االأنظمة.
وقال اإن الهيئة ت�ضرتط على امل�ضنعني املحليني وم�ضتوردي 
منتجات التجميل اإدراج منتجاتهم يف ال�ضجل الوطني ملنتجات 
منتجات  الإدراج  االإل���ك���رتوين  ال��ن��ظ��ام  خ��الل  م��ن  التجميل 
يف  الراغبة  ال�ضركات  على  ت�ضرتط  كما  ومن�ضاآتها،  التجميل 
بطلب  التقدم  بها  االجتار  بهدف  التجميل  منتجات  ا�ضترياد 

الف�ضح قبل اإر�ضال ال�ضحنة ملنافذ اململكة.
واأ�ضاف اجلفايل اأن النظام االإلكرتوين الإدراج منتجات 
التجميل، يهدف اإلى بناء قاعدة بيانات مل�ضانع وم�ضتودعات 
منتجات التجميل يف اململكة وجميع منتجات التجميل امل�ضوقة، 

وي�ضهل التعامل مع ال�ضركات العاملة يف هذا املجال.
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نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اللقاء ال�ضنوي ملن�ضوبيها اأم�س حتت �ضعار )معًا نحقق النجاح(، بح�ضور معايل الرئي�س التنفيذي الدكتور 
حممد بن عبدالرحمن امل�ضعل، ونواب الرئي�س لقطاعات الغذاء والدواء واالأجهزة الطبية، وم�ضاعديه لتقنية املعلومات واخلدمات امل�ضرتكة، واملدراء 

التنفيذيون.
متكن  التي  وال�ضعوبات  النجاح،  وعوامل  الثالثة،  القطاعات  واأهداف  للهيئة،  ال�ضاملة  اال�ضرتاتيجية  اخلطة  يف  حتقق  ما  ا�ضتعرا�س  وجرى 

من�ضوبو "الغذاء والدواء" من تخطيها، وال�ضري بها نحو اأهدافها التي جتاوزت 80 هدفًا، اإ�ضافة اإلى 400 مباردة للموظفني.
واأكد الدكتور امل�ضعل، اأن الهيئة تتوجه لالإدارة باالأهداف، مبا يوائم اخلطة اال�ضرتاتيجية ال�ضاملة، م�ضريًا اإلى درا�ضة لو�ضع اآلية جديدة للتقييم 
ال�ضنوي، �ضتطبق �ضمن اإطار حت�ضني اأداء املوظفني واإبراز دور املتميزين، اإ�ضافة اإلى و�ضع خطة الإعداد القادة ودعم نقاط القوة بدورات تدريبية.
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 "الغذاء والدواء" تنظم لقاءها السنوي تحت شعار "معًا نحقق النجاح"

أخبار الهيئة

الور�س  وت�ضتهدف  باالأهداف.  االإدارة  280 من من�ضوبيها يف جمال  لزيادة خربات  والدواء ور�س عمل  للغذاء  العامة  الهيئة  اأطلقت 
املدراء التنفيذيني ومديري االإدارات وروؤ�ضاء االأق�ضام وامل�ضرفني يف جميع القطاعات على مدى ثالثة اأ�ضابيع.

وتابع معايل الرئي�س التنفيذي الدكتور حممد بن عبدالرحمن امل�ضعل، ور�س العمل واطلع على الربامج امل�ضاحبة لها. ويتلقى املوظف 
االإدارة  االأداء من خالل  ومتابعة  قيا�س  باآلية  االإملام  اأهداف ذكية متكنه من  اإعداد  كيفية  تدريبًا مكثفًا على  يوم عمل كامل  على مدى 

باالأهداف، والتحول لتقييم اأداء مو�ضوعي قيا�ضي وتطبيقه على جميع من�ضوبي الهيئة، اعتبارا من العام احلايل.
الرئي�س  واإ�ضراف معايل  بتوجيه  الب�ضرية  للموارد  التنفيذية  االإدارة  ت�ضعى  العام، حيث  الرئي�ضية هذا  امل�ضاريع  اأحد  الور�س  وتعترب 

التنفيذي لن�ضر وتطبيق مفهوم االإدارة باالأهداف التي تنعك�س اإيجابًا على اأداء املوظف وبالتايل على اأداء الهيئة وحتقيق اأهدافها.
وتت�ضمن خطة »الغذاء والدواء« تنفيذ 15 ور�ضة عمل عن االإدارة باالأهداف يف املقر الرئي�س بالريا�س، اإ�ضافة اإلى ور�ضة عمل ملن�ضوبي 

الهيئة يف املنطقة الغربية، ومثلها يف املنطقة ال�ضرقية.

 ورش عمل لتدريب منسوبي "الهيئة" على اإلدارة باألهداف
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اُنتخبت اململكة العربية ال�ضعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، لرئا�ضة جمموعات الفرق العلمية الفنية يف جمموعة دول التجان�س 
االآ�ضيوي )AHWP(، التي تعترب اأكرب منظمة يف العامل تخت�س بالتجان�س الدويل لالأجهزة واملنتجات الطبية، وت�ضم 24 دولة من �ضمنها ال�ضني 

و�ضنغافورة وماليزيا وكوريا اجلنوبية.
وكان االجتماع الثامن ع�ضر للجان العمل العلمية الفنية يف جمموعة دول التجان�س االآ�ضيوي وجمموعة دول املحيط الهادي االآ�ضيوية، وكذلك 
االجتماع ال�ضنوي التا�ضع ع�ضر ملجموعة دول التجان�س االآ�ضيوي، ُعقدا االأ�ضبوع املا�ضي يف كوريا اجلنوبية، ومت انتخاب املدير التنفيذي لل�ضحة 

االإ�ضعاعية يف الهيئة العامة للغذاء والدواء املهند�س علي بن حم�ضن ال�ضلعان لرئا�ضة جمموعات الفرق العلمية الفنية يف املجموعة.
و�ضهدت االجتماعات ح�ضور نحو 400 مهتم وخمت�س يف جمال االأجهزة واملنتجات الطبية، وممثلني عن جمموعة دول املحيط الهادي االآ�ضيوية 

)Asia Pacific( التي ت�ضم ع�ضر دول من جمموعة التجان�س 
واإندوني�ضيا،  وكوريا  وماليزيا  �ضنغافورة  اأبرزها  من  االآ�ضيوي 
وكندا  واأمريكا  االأوروب���ي  االحت��اد  عن  ممثلني  اإل��ى  اإ�ضافة 

.)WHO( واأ�ضرتاليا واليابان، وعن منظمة ال�ضحة العاملية
وكان املهند�س علي ال�ضلعان �ضغل من�ضب نائب الرئي�س 
ومثل   ،2008 عام  انتخابه  منذ  والفنية  العلمية  للمجموعات 
املنظمة با�ضم اململكة العربية ال�ضعودية مع جمموعة التجان�س 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  ع�ضويتها  يف  ت�ضم  التي  العاملي، 
وك��ن��دا واالحت����اد االأوروب�����ي واأ���ض��رتال��ي��ا وال��ي��اب��ان، وت�ضمل 
علمية  جمموعات  ع�ضرة  والفنية  العلمية  العمل  جمموعات 
باالأجهزة  اخلا�ضة  والت�ضريعات  االأنظمة  اإع��داد  يف  خمت�ضة 
الت�ضنيع واال�ضتخدام يف  الطبية يف جميع مراحل  واملنتجات 

امل�ضت�ضفيات.

»الغذاء والدواء« تترأس الفرق العلمية الفنية بمجموعة التجانس اآلسيوي

»الهيئة« تبحث مع لجنة من مجلس الغرف تحديات صناعة األدوية محليًا

زار وفد من اللجنة الوطنية لل�ضناعات الدوائية مبجل�س الغرف ال�ضعودية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتقى معايل الرئي�س التنفيذي الدكتور 
حممد بن عبدالرحمن امل�ضعل، بح�ضور نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور اإبراهيم اجلفايل.

الهيئة  خطط  عن  امل�ضعل  الدكتور  وحتدث 
للمرحلة املقبلة، والتحديات التي تواجه �ضناعة 
ت�ضجيع  اأهمية  على  م�ضددًا  حمليًا،  االأدوي���ة 

ال�ضناعات الوطنية.
وناق�س اأع�ضاء اللجنة الوطنية لل�ضناعات 
التي  امل��ع��وق��ات  ال���غ���رف،  مبجل�س  ال��دوائ��ي��ة 
ت��واج��ه��ه��م يف ه����ذا امل���ج���ال، وا���ض��ت��ع��ر���ض��وا 
مع  بالتعاون  لالأدوية  م�ضانع  اإن�ضاء  اج��راءات 
التي  واالأنظمة  االإج��راءات  وفق  عاملية  م�ضانع 
و�ضع  اإلى  اإ�ضافة  وال��دواء،  الغذاء  هيئة  ت�ضنها 

الت�ضعريات املنا�ضبة.
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اأ�ضبح باإمكان م�ضتخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الت�ضغيل »اأندرويد«، الو�ضول الى خدمات الهيئة العامة للغذاء 
والدواء واالطالع على اأخبارها والتحذيرات التي ت�ضدرها من خالل تطبيقها اجلديد على نظام الت�ضغيل Android، حيث د�ضن 

معايل الرئي�س التنفيذي للهيئة الدكتور حممد عبد الرحمن امل�ضعل تطبيق الهيئة على نظام االأندرويد.
الهيئة  االأدوية ومعلومات عن  ت�ضعري  اأهمها خدمة  الذكية عددًا من اخلدمات  االأجهزة  الهيئة اجلديد على  ويقدم تطبيق 
ومهامها باالإ�ضافة اإلى ا�ضتعرا�س قطاعات الهيئة )الغذاء والدواء واالأجهزة الطبية واملنتجات الطبية( واالأخبار اخلا�ضة بالهيئة 

والتحذيرات التي ت�ضدرها الهيئة،  اإلى جانب روابط اخلدمات االإلكرتونية.
كما يحتوي التطبيق على جمموعة من املقاطع املرئية واملطويات التوعوية وال�ضحية.

وميكن حتميل التطبيق من متجر Google Play بكتابة أسم التطبيق SFDA في محرك البحث، ومن املقرر اأن تطلق 
الهيئة العامة للغذاء والدواء خالل االأيام املقبلة التحديث اجلديد لتطبيق الهيئة على نظام iOS7  باالإ�ضافة اإلى اإطالقها تطبيق 

ويندوز فون م�ضبقًا.
وتعترب الهيئة العامة للغذاء والدواء من اجلهات ال�ضباقة يف مواكبة التقنية باإطالقها تطبيقا لنظام ت�ضغيل اأجهزة االيفون، 
وتطبيقا اآخر لنظام ت�ضغيل االأندرويد، وميثل ذلك �ضورة حية ل�ضعي الهيئة يف تنفيذ توجهات الدولة نحو احلكومة االإلكرتونية 

وترجمة حقيقية لهدفها يف حتقيق التميز النوعي خلدمات تقنية املعلومات.

يتيح الو�ضول خلدماتها واأخبارها وحتذيراتها

Android الهيئة« تطلق تطبيقها على نظام«

ت�ضلم الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور حممد بن عبدالرحمن امل�ضعل، اجلائزة 
التي منحتها جمموعة نيل�ضون نورمان غروب )وهي من كربى موؤ�ض�ضات االأبحاث الدولية(، للبوابة الداخلية 

للهيئة »بوابتي« �ضمن اأف�ضل ع�ضرة مواقع يف العامل للعام 2015م.
الكرتونيًا،  الهيئة  قطاعات  بربط  واهتمامها  الهيئة،  اأداء  جودة  يعك�س  االإجن��از  هذا  اإن  امل�ضعل  وقال 

واإتاحة املجال اأمام من�ضوبيها للح�ضول على اخلدمات بطريقة �ضهلة تخت�ضر اجلهد والوقت.
اإلى ذلك، اأكد م�ضاعد الرئي�س التنفيذي لقطاع تقنية املعلومات يف الهيئة فالح املطريي، اأن الفوز بهذه 
اخلدمات  اأن  اإلى  الفتًا  التميز،  هذا  على  للمحافظة  اأخرى  خطوات  �ضيتبعها  اأولى  خطوة  العاملية  اجلائزة 
االإلكرتونية اأ�ضبحت مكونًا رئي�ضًا ومهمًا ي�ضهم يف حت�ضني وت�ضريع خمتلف اخلدمات املقدمة للمواطن واملقيم.

وحققت »بوابتي« اجلائزة، العتمادها معايري متميزة من بني البوابات املتقدمة للجائزة، ت�ضمح ب�ضهولة 
توفر  اإلى  اإ�ضافة  املحتوى،  اإدارة  واأنظمة  الت�ضميم  تقنيات  وفاعلية  للمحتوى  الو�ضول  و�ضرعة  اال�ضتخدام 
حوكمة ن�ضر، وهيكلة للمعلومات، و�ضالحيات و�ضول اإلى كل حمتوى داخل البوابة، ومتكني املوظف من الو�ضول 
اإلى ملفه ال�ضخ�ضي بالتكامل مع االأنظمة االأخرى، وتوفر اأدوات الإدارة املعرفة، ون�ضر التوعية، وتعزيز مفهوم 
االأفكار اجلديدة  اإلى  اإ�ضافة  الهيئة،  داخل  وامللفات  للمعلومات  م�ضاركة  اأدوات  بوجود  الواحد  الفريق  عمل 
واخل�ضائ�س املبتكرة التي كانت �ضمن عوامل التميز التي تطرق لها التقرير ب�ضكل مف�ضل كواحدة من اأف�ضل 
التجارب عامليًا يف جمال ت�ضميم البوابات االإلكرتونية. وبح�ضب التقرير ال�ضادر عن املجموعة الذي تزامن 
التي  ال�ضرق االأو�ضط  للغذاء والدواء هي اجلهة الوحيدة من منطقة  العامة  الهيئة  اإعالن اجلائزة، فاإن  مع 
2015. ويف �ضياق ذلك قال جاكوب نيل�ضون كبري  اأف�ضل ع�ضر مواقع يف العامل عام  مت ت�ضنيف موقعها بني 
املوظفني  يعطي  ما  التخ�ضي�س  على  العالية  بالقدرة  »بوابتي«  تتميز  نورمان:  نيل�ضون  اخلرباء يف جمموعة 
اأدوات قوية الأداء مهامهم بطريقتهم اخلا�ضة. يذكر اأن تقييم جمموعة نيل�ضون نورمان غروب جرى خالل 
2015م. وحظي اإجناز »الهيئة« باهتمام و�ضائل  2014م، فيما يتم ت�ضليم اجلائزة يف يناير من العام  العام 
االإعالم، اإذ بثت �ضبكة CNBC االإخبارية االأمريكية خرب ح�ضول البوابة الداخلية للغذاء والدواء على املركز 5 

)http://www.cnbc.com/id/102309223( ضمن اأف�ضل 10 مواقع يف العامل�

شبكة CNBC اإلخبارية األمريكية أفردت حيزًا للحديث عن إنجاز الهيئة

بوابة “الغذاء والدواء” ضمن أفضل عشرة مواقع في العالم

موقع CNBC اأورد خرب ح�ضول الهيئة على اجلائزة

موقع CNBC يتحدث عن اإجناز الهيئة

البوابة الداخلية للهيئة العامة للغذاء والدواء
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اأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اأنها �ضتطبق االإدراج االإلكرتوين االإلزامي على منتجات التجميل امل�ضنعة حمليًا وامل�ضتوردة بناء على نوع املنتج ابتداء من 
12 جمادى االآخرة 1436ه� املوافق 1 اإبريل 2015م.

واأ�ضافت اأن باإمكان جميع ال�ضركات التقدم بطلب اإدراج منتجاتها من االآن خالل الفرتة غري االإلزامية، كما يلزم م�ضانع وم�ضتودعات منتجات التجميل 
املحلية احل�ضول على ترخي�س من الهيئة الإدراج منتجاتها.

ودعت م�ضانع وم�ضتوردي منتجات التجميل اإلى جدولة منتجاتهم والبدء يف اإدراجها، الفتة اإلى اأن املنتجات املدرجة خالل 2015م �ضتكون معفاة من 
املقابل املادي الإدراج املنتجات.

وذكرت اأن االإدراج االإلكرتوين �ضيكون اإلزاميًا ملنتجات العناية بالفم ابتداء من اأبريل 2015، وملنتجات العناية باالأظافر اعتبارًا من يونيو 2015، وملنتجات 
العناية بال�ضعر وفروة الراأ�س ابتداء من اأكتوبر 2015، وملنتجات العناية بالب�ضرة اعتبارًا من يناير 2016 )كما هو مو�ضح يف ال�ضورة املرفقة(.

وك����ان����ت ال��ه��ي��ئ��ة 
وال��دواء  للغذاء  العامة 
احلجة  ذي  يف  ب����داأت 
بنظام  العمل  1435ه��� 
م���ن���ت���ج���ات  اإدراج 
االل��ك��رتوين  التجميل 
)eCosma(،ال���������������ذي 

التحقق  اإل����ى  ي��ه��دف 
منتجات  مطابقة  م��ن 
للموا�ضفات  التجميل 
ال�ضماح  ق��ب��ل  ال��ف��ن��ي��ة 
ب��ت�����ض��وي��ق��ه��ا، وي�����ض��ه��ل 
املنتجات  ه��ذه  متابعة 
ب�����ع�����د ال����ت���������ض����وي����ق 
ج��ودت��ه��ا  م��ن  للتحقق 
وي�ضاعد  وماأمونيتها، 
ي��ث��ب��ت  م����ا  ���ض��ح��ب  يف 
������ض�����رره م���ن���ه���ا ع��ل��ى 
امل�ضتهلك، عرب برنامج 
ملثل  ت��ت��ب��ع خم�����ض�����س 

هذه احلاالت.
ك����م����ا ي����ت����م م��ن 
 )eCosma( خ�����الل 
ت���رخ���ي�������س م�����ض��ان��ع 
منتجات  وم�ضتودعات 
ب�ضكل  املحلية  التجميل 
منتجات  وربط  �ضريع، 
ال��ت��ج��م��ي��ل امل����درج����ة 
لت�ضهيل  املن�ضاآت  بهذه 
التموين  �ضل�ضلة  تتبع 

اخلا�ضة بها.

»الغذاء والدواء« تلزم المصانع والمستوردين بإدراج منتجات التجميل تدريجيًا



10 أغذية لـ »ذكاء أطفالنا«

ال����غ����ذاء م��ه��م وف���ع���ال في 
ع��م��ل��ي��ة »ال����ذك����اء« وال��ن��ش��اط 
ارتباطًا  يرتبط  وه��و  الذهني، 
فاعاًل ومهمًا بتكوين وتقوية 
والدماغ،  المخ  المناعة وخاليا 
وإح���داث ال��ت��وازن ف��ي عملية 

النمو العقلي.
األغذية  ه��ذه  م��اذا عن  ولكن، 
كل  وت��أث��ي��ر  اخ��ت��ي��اره��ا  وكيفية 
م��ن��ه��ا وم����ا م����دى ارت��ب��اط��ه��ا 
بالعمر وأشياء أخرى وأسئلة 

أخرى، تجيب عليها مجلة
»غذاء ودواء«.
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بداية يجب التاأكيد على اأن مقدار الطاقة اأو 
من  االأطفال  يحتاجها  التي  احلرارية  ال�ضعرات 
البدين  والن�ضاط  والنوع  بال�ضن  يرتبط  الطعام 

املبذول.
اإلى  االجتاه  هذا  يف  حديثة  درا�ضات  وت�ضري 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  الذكور،  االأطفال  اأن 
�ُضعرًا   1970 اإل��ى  حاجة  يف  �ضنوات   10 و   7 بني 
نف�ضها  ال�ضن  يف  االإن��اث  حتتاج  بينما  ح��راري��ًا، 
تناول  اإذا  وبالتايل  ح��راري��ًا،  �ُضعرًا   1740 اإل��ى 
من  اأعلى  حرارية  �ضعرات  ذات  اأطعمة  االأطفال 
االأن�ضطة  يف  يفقدونها  التي  احلرارية  ال�ضعرات 

التي يقومون بها فاإن وزنهم �ضيزداد.
 نوعية الغذاء.. مهمة

الفهم  ع��ل��ى  ق����ادرًا  طفلك  ي�ضبح  وح��ت��ى 
بالذكاء، ال بد من  يتمتع  واال�ضتيعاب ومن ثم 
االهتمام بنوعية االأغذية التي يتناولها، الأن 
فقط  ي�ضاعد  ال  ال�ضحي  الغذائي  النظام 
على بقاء االأطفال ب�ضحة جيدة، بل يعزز 
اأي�ضًا مقاومتهم لالأمرا�س ووقايتهم منها 

يف ما بعد.
ويف هذا اأو�ضحت درا�ضة اأجراها مركز 
اأن  ميني�ضوتا،  جامعة  يف  الطبية  االأبحاث 
اأطفال اليوم يتناولون كميات م�ضاعفة من 
ال�ضكر واألياف اأقل، ف�ضاًل عن ا�ضتهالكهم 

ن�ضبة قليلة من الفيتامينات واملعادن.
مايو  �ضهر  ويف 
من العام املا�ضي 
اأظهرت   ،2014
التي  ال��درا���ض��ة 
اأج���راه���ا م��رك��ز 
الطبية  االأب��ح��اث 
ج�����ام�����ع�����ة  يف 
على  ميني�ضوتا 
ترتاوح  اأطفال 
بني  اأعمارهم 
�سنة،   18 و   4
متو�ضط  اأن 
م��ع��دل ت��ن��اول 
االأط��������ف��������ال 
ال�ضن  ���ض��غ��ار 
ل��ل��خ�����ض��راوات 
وال��ف��واك��ه اأق��ل 
م��رات  خم�س  م��ن 
الن�ضبة  وه���ي  ي��وم��ّي��ا 

املو�ضى بها.

بني  من  واح��دًا  اأن  اأي�ضًا  الدرا�ضة  ووج��دت 
كل خم�ضة اأطفال منهم مل يتناول الفاكهة طوال 

اأ�ضبوع الفح�س.
الدرا�ضة نف�ضها اأ�ضارت اإلى اأن اأكرث االأغذية 
االأبي�س،  »اخل��ب��ز  ه��ي  االأط��ف��ال  يتناولها  التي 
ورقائق  لل�ضهية،  الفاحتة  اخلفيفة  وال��وج��ب��ات 
البطاطا املقرم�ضة، والب�ضكويت، واحللويات التي 

حتتوي على ال�ضوكوالتة«.
كما تعترب امل�ضروبات الغازية من اأكرث اأنواع 
امل�ضروبات ا�ضتهالًكا، حيث ي�ضتهلك ال�ضغار ما 
يعادل 1.5 لرت من هذه امل�ضروبات اأ�ضبوعيًا، كما 
لالأطفال  الغذائي  النظام  اأن  املالحظ  من  اأن��ه 
الدهون  من  عالية جدًا  ن�ضب  على  يحتوي  اليوم 

امل�ضبعة وال�ضكر وامللح.
فاإن  الوخيمة،  العواقب  عن  النظر  وبغ�س 
اتباع ال�ضغار ملثل هذا النوع من النظام الغذائي 
واإلى جعله  املناعي  اإ�ضعاف اجلهاز  اإلى  �ضيوؤدي 

اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة باالأمرا�س.
 غذاء متوازن.. وعنا�ضر مفيدة

نظام  ع��ل��ى  يح�ضل  اأن  ي��ج��ب  ال��ط��ف��ل  اإن 
لنمو  املفيدة  بالعنا�ضر  ميتلئ  متوازن،  غذائي 
يف  اثنني  ميثل  االإن�ضان  مخ  ف��اإن  وت��ط��وره.  خمه 
يف   20 اإل��ى  يحتاج  ولكنه  ج�ضمه،  وزن  من  املئة 
التي  احلرارية  ال�ضعرات  كمية  اإجمايل  من  املئة 
تدخل اجل�ضم كي يعمل بطريقة فّعالة، وكي تعمل 

معدته واأمعاوؤه بطريقة �ضليمة.
وهناك اأغذية جتعل طفلك اأكرث ذكاء وقدرة 
على اال�ضتيعاب والفهم، ومن بينها زبدة الف�ضتق 
واملك�ضرات باأنواعها املختلفة، وهذه حتتوي على 
واحلديد،  والكال�ضيوم  الربوتني  من  كبرية  ن�ضب 
وكذلك الدهون امل�ضوؤولة عن زيادة النمو الذهني 
واملهارات االإدراكية، ف�ضاًل عن اأنها حتتوي على 
مواد غذائية تقوي اجلهاز املناعي، وهي ت�ضلح 

الأن يتناولها النباتيون.
الف�ضتق  وزبدة  املك�ضرات  اعتبار  ميكن  كما 
بدياًل ملنتجات االألبان، وميكن اإ�ضافة بع�س املاء 

اإليها ومزجهما جيدًا لعمل كرمية املك�ضرات.
ال�ضوداين  ال��ف��ول  وزب���دة  ال�����ض��وداين  ال��ف��ول 
هما من االأغذية املنت�ضرة يف املجتمعات الغربية 
والواليات املتحدة ولكنها لي�ضت منت�ضرة عربيًا، 
الأنهما  »مك�ضرات«  ا�ضتخدامهما  خ��الل  من  اال 
كعن�ضر  يعمل  الذي  اإي،  فيتامني  على  يحتويان 
االأع�����ض��اب،  ل��الأك�����ض��دة يحمي خ��الي��ا  م�����ض��اد 
الدهنية  ب��االأح��م��ا���س  الغنية  ال�ضم�ضم  وب���ذور 
االأ�ضا�ضية من نوع »اأوميجا 6« اإلى جانب الربوتني 
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10 أغذية مقوية 
لنشاط األطفال الذهني.. على 

رأسها زبدة الفستق

 »b3« والكال�ضيوم واملاغن�ضيوم والزنك وفيتامني
.»e« وفيتامني

يعترب احلليب كامل الد�ضم الغني باالأحما�س 
والبوتا�ضيوم  والكال�ضيوم  وال��ربوت��ني  الدهنية 
لذكاء  املفيدة  االأغ��ذي��ة  ب��ني  م��ن  »د«  وفيتامني 
االأطفال ومنو العظام واالأ�ضنان وم�ضاعدة اجلهاز 
املناعي للعمل بكفاءة، ف�ضاًل عن م�ضوؤوليته عن 
تفعيل ن�ضاط الربوتينات املكملة يف عملية التمثيل 
الحتوائه  وكذلك  الدهنية،  لالأحما�س  الغذائي 
االأط��ف��ال،  يحتاجه  ال���ذي  الكولي�ضرتول  على 

خ�ضو�ضًا الذين مل يتجاوزوا ال�ضنتني.
ال��ك��ول��ي�����ض��رتول ���ض��روري  اأن  ن���رى  وط��ب��ي��ًا 
بناء  يف  املهم  ل��دوره  املرحلة  ه��ذه  يف  لالأطفال 
وهو  وال��دم��اغ��ي��ة،  الع�ضبية  اخل��الي��ا  وتن�ضيط 
وجود  من  ويقلل  الدماغ  خاليا  عزل  يف  ي�ضاعد 
الدورات الق�ضرية يف وظائف االت�ضال، كما اأن 
�ضفار البي�س يحتوي على عن�ضر الكولني، الذي 

يعترب اأ�ضا�ضيًا لنمو املخ.
           

دهون الأ�ضماك.. مفيدة
ت�ضم  للذكاء،  املن�ضطة  االأطعمة  قائمة  اإن 
ال�ضمك، ملا يحتوي على ن�ضبة عالية من الدهون، 
واملاكريل،  وال�ضاملون  التونة  اأ�ضماك  وتت�ضمن 
حيث حتتوي هذه االأنواع الثالثة على االأحما�س 
حليوية  الالزمة   »3 »اأوميجا  االأ�ضا�ضية  الدهنية 

اجلهاز املناعي للطفل.
احلمراء  اللحوم  اأي�ضًا  القائمة  هذه  وت�سم 
الحتوائها على الربوتني الذي يحتاج اإليه الطفل، 
البقوليات،  يف  املتمثل  النباتي  الربوتني  وكذلك 

مثل الفا�ضوليا والب�ضلة والعد�س.
ووفًقا لدرا�ضة اأجراها املعهد القومي للتغذية 
�ضن  م��ن  االأط��ف��ال  ف��اإن   2011 ال��ع��ام  يف م�ضر 
ال�ضابعة اإلى العا�ضرة يحتاجون اإلى 28.3 غرام 
من الربوتني يوميًا، كما اأثبتت الدرا�ضة 
اأن االأوالد يتناولون ب�ضورة 
غ���رام   54.8 ف��ع��ل��ي��ة 
بينما  ال��ربوت��ني،  من 
ت����ت����ن����اول ال���ب���ن���ات 

51.2 غرام من الربوتني، وهو ما يعادل �ضعف 
احتياجاتهن.

اأنواع الفاكهة  وجند يف هذه القائمة، بع�س 
وترفع  الطفل،  ذاكرة  حت�ضني  على  ت�ضاعد  التي 
»الربتقال  مثل  املعلومات،  جمع  على  قدرته  من 
والتفاح  واخلوخ  والبطيخ  والكانتلوب  واالأنانا�س 

والعنب.
 اأما »العنب االأ�ضفر«، فهو يرفع من مهارات 
على  ال��ف��راول��ة  حتتوي  بينما  احلركية،  الطفل 
»الفالفونويد«، الذي يعمل على حت�ضني الذاكرة.

ت��ن��اول  ع��ل��ى  اأط��ف��ال��ن��ا  ت�ضجيع  ي��ج��ب  ك��م��ا 
اإلى  باالإ�ضافة  وال�ضبانخ«،  والربوكلي  »الكرنب 
كلها  االأحمر،  والفلفل  واجلزر  وامل�ضروم  الب�ضل 

تعطي املخ املزيد من القوة.
وت��اأت��ي اخل�����ض��راوات ف��احت��ة االأل����وان، مثل 
وقرع  والكرنب  والفلفل  والبقدون�س  الربوكلي 
اخل�ضراء  االأوراق  ذات  واخل�����ض��راوات  الع�ضل 
الغنية  االأغ��ذي��ة  من  العتبارها  القائمة،  �ضمن 
بفتامني �ضي والبيتا كاروتني امل�ضادة لالأك�ضدة، 
قوة  على  للحفاظ  مناعة  تكوين  على  تعمل  التي 
واملعادن  الفيتامينات  ت�ضاعد  بينما  املخ،  خاليا 

على رفع قدرات عمل كل اأع�ضاء اجل�ضم.
خم�ضة اأنواع بروتني.. يومياً

يحتاج الطفل اإلى خم�ضة اأنواع من الربوتني 
يوميًا، حيث يجب اأن ت�ضتمل كل وجبة من الوجبات 
اليومية للطفل على بع�س عنا�ضر الربوتني، على 
اأن تت�ضمن وجبة واحدة فقط اللحوم 
الأن��ه��ا حت��ت��وي على  االأ���ض��م��اك،  اأو 
ن�ضبة مرتفعة من الربوتينات، لذا 
ال  حتى  منها  االإك��ث��ار  بعدم  ين�ضح 

ت�ضر باجل�ضم.
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اللبن .. الحمد لله الذي هدانا لـ »الفطرة«  

من  هي  االألبان  منتجات  اأن  على  النبوي«  »الطب  تناولت  التي  الكتب  غالبية  تتفق 
االأغذية املتكاملة من الناحية البيولوجية رغم اأنه ينق�ضه قليل من العنا�ضر الغذائية.
اأنه ُيعد اأف�ضل من اأي غذاء منفرد وحيد، وال توجد مادة غذائية اأخرى  اإلى  وت�ضري 
ال  التي  ال�ضرورية  االأ�ضا�ضية  الغذائية  املواد  اللنب الحتوائه على  مع  تقارن  اأن  ميكن 
ي�ضتغني عنها ج�ضم االإن�ضان يف جميع مراحل منوه وتطوره »الربوتينات والكربوهيدرات 

وال�ضكريات والدهون واملعادن والفيتامينات«.
ا يِف ُبُطوِنِه ِمن بنِي َفْرٍث َوَدٍم  َّ قال اهلل تعالى: {َواإَنّ َلُكْم يِف االأَْنَعاِم َلِعرَبًة، ُنّ�ْضِقيُكم مِمّ

اِربنَي} )النحل: 66(. َبنًا َخاِل�ضًا �َضاِئغًا ِلّل�َضّ َلّ
َطْعُمُه}   ْ َيَتَغرَيّ  ْ مَلّ َلّنَبٍ  ن  ِمّ َواأَْنَهاٌر  ءا�ِضٍن  َغرْيِ  اٍء  َمّ ن  ِمّ اأْنَهاٌر  {ِفيَها  ة:  اجلَنّ يف  وقال 

)حممد: 15(.
وارُزْقنا  فيه،  لنا  َباِرْك  الَلُّهَمّ  َفْلَيُقْل:  َطعامًا  اهلُل  اأْطَعَمُه  »َمن  مرفوعًا:  »ال�ضنن«  ويف 
َخرًيا منه، َوَمن �ضقاه اهلُل لبًنا، َفْلَيُقْل: الُلُّهَمّ َباِرْك لنا فيه، وِزْدنا منه، فاإين ال اأعلم 

ما ُيْجِزئ من الطعام وال�ضراِب اإال الَلّنَب«.
واملعراج  االإ�ضراء  ليلة  اأُتي   � و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى   � اهلل  ر�ضول  اأن  ال�ضحيحني،  ويف 
بقدح من خمر وقدح من لنب، فنظر اإليهما، ثم اأخذ اللنب، فقال جربيل عليه ال�ضالم: 

»احلمد هلل الذي هداك اإلى الفطرة«.

اأما بالن�ضبة للوجبة الثانية، فقد تكون طبًقا 
بالفرن مع  البطاطا  اأو  املكرونة  نباتيًا مثل طبق 

احلم�س وال�ضلطة اأو الربغر باملك�ضرات.
على  ت�ضتمل  اأن  فيمكن  االإفطار،  وجبة  اأما 
البي�س  طبق  مثل  واحل��ب��وب،  املك�ضرات  بع�س 
الزبادي  م�ضروب  اأو  بالربوتينات  الغني  والفول 
قدرته  لتنمية  يحتاج  الطفل  اأن  حيث  بالفواكه، 
ال�ضوائل  م��ن  ل��رت  اإل��ى  ل��رت  ن�ضف  م��ن  الذهنية 

يوميًا. 
اأن������واع من  اأن ه��ن��اك ع����دة  ال����ى  وي�����ض��ار 
تقوية  على  تعمل  ال��ت��ي  وامل��ع��ادن  الفيتامينات 
اجلهاز املناعي وزيادة ن�ضبة الذكاء عند االأطفال، 
والبي�س  الكبدة  املوجود يف   ،»a »فيتامني  ومنها 
ومنتجات االألبان كاملة الد�ضم وزيت كبد احلوت 
والبيتا  والرجنة،  كاملاكريل  الد�ضمة  واالأ�ضماك 
كاروتني املوجود يف »الكانتلوب والبطبخ واجلزر 

والبطاطا وقرع الع�ضل وامل�ضم�س واملاجنو.
يف  ف�ضنجده  امل���َرك���ب،   »b »فيتامني  اأم���ا 
القمح. يف حني جند  والدواجن وجنني  احلبوب 
والبذور  املك�ضرات  اأطعمة  قوائم  يف  ال�ضيلنيوم 

»خ�ضو�ضا ال�ضم�ضم« واملاأكوالت البحرية.
والبد اأن نعرف اأن هناك بع�س االأبحاث التي 
الدهون  ونوعية  كمية  اأن  ك�ضفت  اأخ��ريًا  اأجريت 
توؤثر  منوه  مرحلة  خالل  الطفل  ي�ضتهلكها  التي 
يتناول  حيث  ال�ضحية،  حالته  على  كبري  ب�ضكل 
امل�ضبعة  الدهون  على  املحتوية  االأطعمة  االأطفال 
يف الوقت الذي ال يح�ضلون فيه على القدر الكايف 
من اأنواع الدهون ال�ضحية والتي توؤثر على مدى 

قدراتهم على الفهم واال�ضتيعاب.
يف  ي��وم��ّي��ا  ال��ط��ف��ل  يح�ضل  اأن  ي��ج��ب  ل���ذا 
والبذور  املك�ضرات  بع�س  على  الغذائي  نظامه 

نظامًا  يتناول  الذي  اجل�ضم  الأن  االأ�ضماك،  اأو 
غذائيًا غنيًا بالدهون امل�ضبعة ي�ضبح 

اال�ضتيعاب،  على  قدرة  اأكرث 
ف�����ض��ال ع���ن ق��درات��ه��ا 

تن�ضيط  يف  الهائلة 
اجلهاز املناعي. 
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يكفيه ما قاله عنه ابن القيم - رحمه الله - قديمًا: »معين على الهضم.. ملين 
البصر  لظلمة  ومفيد  البرد..  عن  العارضة  الكبد  لسد  نافع  معتداًل..  تلينًا  للبطن 
الحادثة عن الرطوبة.. معين على الجماع.. وهو بالجملة صالح للكبد والمعدة«.. 

إنها جذور نبات الزنجبيل.

الزنجبيل..
السر في الجذور
الزنجبيل..
السر في الجذور

قال عنه ابن القيم: 
معين للهضم.. ملين للبطن.. نافع لظلمة البصر.. مصدر للسعادة

قال عنه ابن القيم: 
معين للهضم.. ملين للبطن.. نافع لظلمة البصر.. مصدر للسعادة
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نوع  هو  الطب،  كتب  تقول  كما  الزجنبيل، 
نباتي من الف�ضيلة الزجنبيلية، وهو من نباتات 
حتت  النامية  ج��ذوره  ت�ضتعمل  احل��ارة،  املناطق 
الرتبة، وهي حتتوي على زيوت طيارة، لها رائحة 
نفاذة، وطعم الذع، ولونها اإما �ضنجابي اأو اأبي�س 

م�ضفر.   
�ضفاه  ذات  �ضفراء  اأزه���ار  ل��ه  والزجنبيل 
اأوراق��ه  تذبل  عندما  اإال  ي�ضتخرج  وال  اأرجوانية، 

الرحمية، وال يطحن اإال بعد جتفيفه.     
وي��ح��ت��وي ال��زجن��ب��ي��ل ع��ل��ى زي����وت ط��ي��ارة 
ن�ضوية  وم���واد  »اجل��ن��ج��رول«  اأهمها  ورات��ن��ج��ات 
وهالمية، ويكرث يف بالد الهند ال�ضرقية والفلبني 
وباك�ضتان  وامل��ك�����ض��ي��ك  و���ض��ري��الن��ك��ا  وال�����ض��ني 
وجاميكا، واأف�ضل اأنواع الزجنبيل واأغالها �ضعرًا 

»اجلامايكي«.
ال�ضطور  يف  ذك��ر  ما  عند  االأم���ر،  يتوقف  ال 
ال�ضابقة، حيث ُيعرف ك�»توابل«، اأي ُي�ضتخدم يف 
جتهيز االأطعمة واحللوى ومينحها الطعم املميز، 
واحل��ل��وى  امل��رب��ى  م��ن  اأن����واع  اإل���ى  ي�ضاف  حيث 

وامل�ضروبات ال�ضاخنة.
ا�ضتخدامات متنوعة ومتعددة

ال�ضحري،  ال��ن��ب��ات  ه���ذا  ول���»ال��زجن��ب��ي��ل«، 
ُي�ضتعمل  ح��ي��ث  اأخ�����رى،  وا���ض��ع��ة  ا���ض��ت��ع��م��االت 
كمنقوع، ف�ضاي الزجنبيل طارد لالأرياح ويتناول 
ومنع  اله�ضم  يف  ويفيد  ال��ربدي��ة  ال��ن��زالت  يف 
التقل�ضات، وهو ها�ضم وطارد للغازات ويفيد يف 
عالج النقر�س، وال يعطى للحوامل، كما ُي�ضتعمل 
الزجنبيل لتو�ضيع االأوعية الدموية، وزيادة العَرق 
وتقوية  احل����رارة،  وتلطيف  ب��ال��دفء  وال�ضعور 

الطاقة اجلن�ضية.
وميكن تعاطيه يوميًا اأن يتدخل يف امت�ضا�س 
الدهون  يف  ت��ذوب  التي  والفيتامينات  احلديد 
كفيتامينات »K وE وD وA« وم�ضتقات امل�ضادات 

احليوية.
الأن كميته  اآثار جانبية،  للزجنبيل  توجد  وال 
قليلة، ولكن ت�ضتمل االآثار اجلانبَيّة االأكرث �ضيوعًا 
والَنّفخة  املعوَيّة  ال��غ��ازات  توُلّد  على  للزجنبيل 
هذه  وترتبط  والغثيان.  الفوؤاد  وُحرقة  »التطُبّل« 
االآثار مع الزجنبيل املجفف اأو م�ضحوق الزجنبيل 

غالبًا«.
وتوجد للزجنبيل اأنواعًا عديدة، منها مثاًل: 
»الزجنبيل الكركم، وزجنبيل بلدي وهو الرا�ضن، 
وزجنبيل  العجم،  وزجنبيل  �ضامي،  وزجنبيل 
ف��ار���ض��ي، وزجن��ب��ي��ل ه���ن���دي«، وه���و امل��ع��روف 

امل�ضتعمل، وي�ضمى بالكفوف.
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والكبد ولت�ضلب املفا�ضل والفقرات والروماتيزم، 
ولتقوية القلب وتن�ضيط الدورة الدموية، كما اأنه 
ميكن م�ضغ بلورات الزجنبيل من اأجل التخل�س 

من املواد العالقة بالرئتني.
فتح  اأجل  من  بها  اال�ضتن�ضاق  اأي�ضًا  وميكن 
الن�ضا،  ولعرق  البلغم.  من  والتخل�س  الرئتني 
ولعالج  القلب  وتقوية  الدموية  االأوعية  ولتو�ضيع 
ولتقوية  وال��ت��ع��ب  واالإره�����اق  واخل��م��ول  ال��وه��ن 

الع�ضالت واالأع�ضاب.
تق�ضري  طريق  عن  البلورات  حت�ضري  ويتم 
الزجنبيل االأخ�ضر الطازج وتقطيعه اإلى حلقات 
املاء،  واملاء حتى يجف  ال�ضكر  �ضغرية وغليه يف 

ويت�ضكل يف �ضكل بلورات.
 مفاجاأة.. يف مقاومة الأورام

ومن اأ�ضرار  الزجنبيل، اأن له دورًا فعااًل يف 
عالج اأورام �ضرطان الرحم، خ�ضو�ضًا اأن هناك 
الزجنبيل  م�ضحوق  اأن  ك�ضفت  اأجنبية  درا�ضات 

يعمل على موت اخلاليا ال�ضرطانية بالرحم.
ك��م��ا اأظ���ه���رت اأي�����ض��ا درا����ض���ة يف 

جامعة ميني�ضوتا االأمريكية، 
قد  ال��زجن��ب��ي��ل  اأن 

ي���ع���م���ل ع��ل��ى 
اإب�����ط�����اء 

ُيزرع بكثرة في بالد 
الهند الشرقية والفلبين 

والصين

ملر�س  غذائية  م��ادة  تخ�ضي�س  فكرة  اإن 
معني اأمر خاطئ اإذا مل تذكر حمظوراته، ويجب 

التنويه لهذا.
ن��ب��ات  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف  وع����ن امل���ك���ون���ات    
زيوت طيارة،  على  يحتوي  اأنه  فنجد  الزجنبيل، 
الفعالة  املكونات  من  جمموعة  على  يحتوي  كما 

املهمة، وهي التي تعطيه الطعم الالذع.
م�ضادًا  يعد  اأن���ه  اإل���ى  ال��ط��ب  كتب  وت�ضري 
خ�ضو�ضًا  لاللتهاب،  وم�ضادا  اجللطة،  حلدوث 

الربو واملفا�ضل والتهاب القولون. 
ت�ضاعد  حارة  مادة  الزجنبيل  يف  توجد  كما 
على ه�ضم الدهون، ويحتوي على الن�ضاء بن�ضبة 

50% والربوتني بن�ضبة 9% ود�ضامة بن�ضبة %7.
دواء.. و�ضفاء

ت�ضتعمل كدواء يف  التي  املواد  الزجنبيل من 
اأمرا�س عدة، كالربد وانخفا�س ال�ضغط واالإقياء 
ال��دوران  وحت�ضني  البول  واإدرار  الذاكرة  وتقوية 

الدموي.
ال�ضعبي  ال��ط��ب  يف  البع�س  ي�ضتعمله  كما 
الطب  ويف  �ضنة،   400 منذ  وال�ضرقي  الغربي 
زي��ت  م��ن  ن��ق��اط  ت�ضتعمل  ال��ف��رن�����ض��ي  ال�ضعبي 
وط��ارد  كعالج  ال�ضكر  م��ن  كمية  م��ع  الزجنبيل 
كفاحت  ُي�ضتعمل  اأنه  اإلى  اإ�ضافة  واحلمى،  للرياح 

لل�ضهية. 
اأثناء  ي�ضتعمل  اأن  ميكن  الزجنبيل  وزي��ت 
ال��روم��ات��ي��زم  اآالم  ل��ع��الج  امل�����ض��اج  اأو  ال��ت��دل��ي��ك 
والعظام ولتقوية الذاكرة وللحفظ وعدم الن�ضيان 
الليلي  وللتبلد الذهني، ولعالج ال�ضداع والع�ضى 
وتقوية النظر وللدوخة ودوار البحر، وعالج بحة 
احلنجرة  ولتطهري  التكلم،  و�ضعوبة  ال�ضوت 
والق�ضبة الهوائية، ولعالج ال�ضعال وطرد البلغم 

ولالأرق والقلق وللتوتر الع�ضبي.
طارد للوهن

الزجنبيل عالج فعال للغثيان الحتوائه على 
للغثيان،  للغاية  �ضريع  عالج  وهو  ب6،  فيتامني 

حيث ميت�س ب�ضرعة كبرية يف اجل�ضم.
وحث  وللن�ضاط  اجل�ضم  لتقوية  وي�ضتخدم 
وجتنب  االأم��را���س  ومكافحة  التنا�ضلية  الطاقة 
الوهن واخلمول، ولتطهري املعدة وتقويتها وملني 
االإ�ضهال،  عن  الناجت  وللمغ�س  االإم�ضاك  لعالج 
وللقولون الع�ضبي،  ولفتح �ضهية الطعام ولعالج 
ع�ضر اله�ضم، ولتدفئة اجل�ضم ومقاومة اأمرا�س 
ال�ضتاء كالزكام، ونزالت الربد واالأنفلونزا و�ضيق 

النَف�س »الربو«.
الكلى  لعالج  اأي�ضًا  الزجنبيل  ي�ضتخدم  كما 

منو خاليا ال�ضرطان بالقولون وامل�ضتقيم.
زيادة الرتكيز الدرا�ضي

ت��ق��دم ن�ضائح  اأث��ن��اء امل���ذاك���رة دائ��م��ا م��ا 
للطالب قبل امتحاناتهم باملاأكوالت وامل�ضروبات 
التي عليهم االعتماد عليها، ومن اأهم امل�ضروبات 
اأنه من  الين�ضون والزجنبيل، خ�ضو�ضًا  للطالب 
حيث  درا���ض��ة،  عليها  اأج��ري��ت  التي  امل�ضروبات 
اأخ�ضع جمموعة من الطالب اعتادوا على �ضرب 
الزجنبيل، وجمموعة اأخرى ال ت�ضرب الزجنبيل 
اأن  الدرا�ضة،  واأثبتت  تركيزهم،  م��دى  لقيا�س 
املجموعة التي اعتادت �ضرب الزجنبيل بانتظام 
حت�ضيل  يف  واالإب�����داع  ال��رتك��ي��ز  على  �ضاعدها 

املعلومات وا�ضرتجاعها.
ومن املعلومات الغذائية حول الزجنبيل، اأنه 
طارد  اأنه  كما  الطعام،  نكهة  لتطييب  ُي�ضتخدم 
للغازات والرياح، ويدخل يف تركيب اأدوية تو�ضيع 

االأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة وم��ع��رق وملطف 
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للحرارة ويدخل يف تركيب و�ضفات زيادة القدرة 
اجلن�ضية.

ويزيد  احلي�س  اآالم  ع��الج  يف  ي��دخ��ل  كما 
املعدة  اأم��را���س  لعالج  و�ضيلة  وه��و  احلفظ،  يف 
ويقوي  به،  ويتغرغر  اله�ضم  وي�ضهل  واالأم��ع��اء، 
باجل�ضم  املناعي  اجل��ه��از  وي��ق��وي  االأع�����ض��اب، 

لتن�ضيطه الغدد، اأي اأنه م�ضاد حيوي طبيعي.
كما يقوي الهرمونات والدم، اإ�ضافة اإلى اأنه 
ويطرد  ال�ضدد  ويفتح  الدموية،  للدورة  من�ضط 
لوظائف  ومن�ضط  امل�ضتكة،  مع  م�ضغ  اإذا  البلغم 
االأع�ضاء، وم�ضخن ومطهر ومقو وينفع من �ضموم 
الهوام، ومفيد للكلى واملثانة واملعدة ويدر البول، 

وجيد للحمى التي فيها ناف�س وبرد.
حماذير

وي��ج��ب جت��ن��ب ت��ن��اول 
اأق��ل  لالأطفال  الزجنبيل 
من عامني، واأي�ضا يف حالة 
اأخ��ذ  احل��م��ل، يجب ع��دم 
اأكرث من جرام واحد يومّيا، 
اال�ضتهالك  يزيد  اأال  ويجب 
  4 الزجنبيل على  اليومي من 

جرامات.

العالية  اجل���رع���ات  اأن  جن��د  امل��ق��اب��ل  ويف 
االإ�ضهال  ح��دوث  اإل��ى  ت��وؤدي  قد  الزجنبيل،  من 
واحلمو�ضة وا�ضطرابات املعدة، كما يجب جتنب 
املعدة،  قرحة  ملر�ضى  بالن�ضبة  الزجنبيل  تناول 
واالثنى ع�ضر، وارجتاع املريء، ويف املقابل يجب 
ال�ضغط  ملر�ضى  الزجنبيل  تناول  عند  احلر�س 
ال�ضكري،  ملر�ضى  واأي�ضا  املنخف�س،  اأو  العايل، 
يجب  وهنا  القلب،  يف  معينة  مر�ضية  وح��االت 

ا�ضت�ضارة الطبيب اأو اأ�ضاتذة التغذية.
جتنب  يف�ضل  ال�ضكري  ملر�ضى  وبالن�ضبة 
ال�ضكري  اأدوي��ة  مع  يتداخل  قد  الأن��ه  الزجنبيل، 
ويوؤدي اإلى انخفا�س م�ضتوى اجللوكوز يف الدم، 
مما ينتج عنه خطورة �ضديدة ملر�ضى ال�ضكري، 
ال���دم مثل  م��ن��ع جت��ل��ط  اأدوي����ة  م��ع  تفاعله  اأم���ا 

االإ�ضربين، فقد يوؤدي اإلى زيادة �ضيولة الدم.
من  جتديدها  ميكن  الزوجية  احل��ي��اة  اأن  
خالل الطبيعة، حيث اإن هناك مواد واأطعمة تزيد 
»الت�ضتو�ضتريون«،  الذكورة  هرمونات  اإفراز  من 
يف  دورا  له  اإن  حيث  الزجنبيل  اأع�ضاب   ومنها 

تن�ضيط هرمونات الذكورة.
الزجنبيل االأخ�ضر من النباتات التي ت�ضاعد 
على  يحتوي  الأنه  الدموية،  ال��دورة  تن�ضيط  على 
على  تعمل  التي  الطيارة  ال��زي��وت 
ت���ن�������ض���ي���ط ال��������دورة 

الدم،  �ضغط  يرفع  اأحيانًا  ولكنه  جدًا،  الدموية 
يف  اأو  االأخ�����ض��ر،  النباتي  �ضكله  يف  اأخ��ذ  ���ض��واء 
�ضكل بذور، وهو يقوم بتن�ضيط اجلهاز الع�ضبي 
وكذلك  القرفة،  م�ضروب  اإلى  اإ�ضافة  املركزي، 
القرنفل الذي يحتوي على بع�س الكربيتات التي 

تزيد وقت االنت�ضاب.
زراعة �ضهلة.. ومنزلية

وت�ضهل  ع��دي��دة  ف��وائ��د  الزجنبيل  ولنبات 
ينبت  �ضتوي  حم�ضول  وهو  املنزل،  يف  زراعته 
ربة  وت�ضتطيع  اخل�ضبة،  الطينية  االأرا�ضي  يف 
الزجنبيل من  ب�ضراء قطعة من  زراعته  املنزل 
ال�ضوبر ماركت وتقوم بنقعها يف ماء فاتر ملدة 
وتغم�س  زرع  ق�ضرية  لديها  ويكون  �ضاعة   24
تقوم  ثم  الطني  داخ��ل  فيها  الزجنبيل  قطعة 
اأ�ضبوع  اإل��ى  اأي��ام   5 من  وترتكها  يوم  كل  برّيها 
ال��زراع��ة  ت��ب��داأ يف ه���ذه  اأن  ل��ت��ط��رح، ومي��ك��ن 
الق�ضرية  هذه  وت�ضع  اأكتوبر  �ضهر  من  باملنزل 
يف البلكونة بعيدًا عن ال�ضقيع اأو الرياح 

ال�ضديدة.
االأخ�����ض��ر  ال��زجن��ب��ي��ل  اأن  ك��م��ا 
الذي  اجلاف  الزجنبيل  من  اأف�ضل 
العطار،  من  ب��ودرة  هيئة  على  يباع 
وهو نبات طبي يعالج التهاب الزور 
الأنه  واالأنفلونزا،  واالحتقان  واللوز 
واملناعة،  الدموية  ال���دورة  ين�ضط 
الأنه  ال�ضكري  ملر�ضى  مفيد  اأنه  كما 

يقلل الكولي�ضرتول.
الزجنبيل يف الطب النبوي

نبات  ُذك��ر  ال��ن��ب��وي،  الطب  ويف 
وق��ال  ف��وائ��ده،  م��ع  ك��ث��ريًا  الزجنبيل 
اأبو�ضعيد اخلدري، »اأهدى ملك الروم 
اإلى ر�ضول اهلل � �ضلى اهلل عليه و�ضلم � 
جرة زجنبيل، فاأطعم كل اإن�ضان قطعة، 

واأطعمني قطعة«.
وقال ابن القيم - رحمه اهلل - »الزجنبيل 
االأمعاء  يف  احلادثة  الغليظة  للرياح  حملل  هو 

واملعدة، وهو باجلملة �ضالح للكبد واملعدة«.

قال ابن القيم : لو 
علمو ما في الزنجبيل لعلقوه 

على حبل الغسيل

17 العدد  الثاني  يناير  2015



أوباما يفّضل الهامبرغر..
وساركوزي وقع في هوى الشوكوالتة.. 

وعبدالناصر عشق الجبن

موائد أكل الرؤساء..
ليست دائمًا أسرارًا

وأثرياء..  مشاهير  حكومات..  ورؤساء  قادة  ورؤساء..  أمراء  وملوك..  سالطين 
هل تعلقهم ب�المطبخ وطلباتهم لألكالت ورغباتهم في الطعام هي نفسها 

تعلقات وطلبات ونزوات عامة الناس؟
سؤال طرحته »غذاء ودواء«، وقّلبت في كتب كثيرة، ومواقع إخبارية متنوعة، 
على  وتعرفت  التغذية،  خبراء  وسألت  السياسة،  عن  بعيدة  ليست  وأخبار 
»شيفات« مشاهير ، من أجل الوصول الى إجابات ألسئلة كثيرة تتعلق ب� »أكل 

القادة والمشاهير والزعماء«.

18

موائد
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ملك المغرب يعشق 
سلطة الجمبري مع المحار

األمير رشيد بن حسن شقيق العاهل المغربي في مأدبة مع أمير موناكو السير ألبيرت
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التي  واالأخبار  واملقاالت  واالآراء  الكتب  تقول 
تناولت هذا االأمر، اإن االأكل متعة لدى النا�س، وهو 
اأي�ضا لدى »الكبار«، ولكن ثمة اختالفًا، خ�ضو�ضًا 

يف الربوتوكول واالحرتازات االأمنية وال�ضحية.
قائمة  يف  طلباته  �ضهري«  اأو  »كبري  لكل  اإن 
ال�ضعبية  االأك���الت  من  بداية  يحبه،  وم��ا  طعامه 
وال�ضهرية والثمينة وحتى »الفا�ضت فود« واملطاعم 
وال�����ض��وارع  امل��ي��ادي��ن  يف  ك��ان��ت  ���ض��واء  ال�ضعبية، 
اأو يف اأفخم الفنادق والق�ضور واملقار  واحلارات، 

الرئا�ضية الفخمة.
طقو�ضًا  ه��ن��اك  اأن  اإه��م��ال  مي��ك��ن  ال  وه��ن��ا 
وتوجهات  ال�ضعوب«،  »اأك��الت  ب�  خا�ضة  وثقافات 
يف تركيباتها وبهاراتها، يف ُمرها وُحلوها، وحتى 

الفاكهة واخل�ضراوات. 

املاأدبة ال�ضيا�ضية.. وفر�ص احلل
ق، فاإن  اإذا كانت ال�ضيا�ضة، بتداعياتها املختلفة تفرِّ
ال�ضيا�ضية«  »املاأدبة  م�ضطلح  بات  حتى  جتمع،  املاآدب 
متداَواًل، يف االأخبار والتقارير الر�ضمية ال�ضيا�ضية، ويف 

اأنباء تتناقل عالقات الدول وم�ضكالتها.
دانيال  املتحدة  االأم��م  طباخي  كبري  يقول  وهنا 
م�ضمار  يف  الطويلة  خربته  خالل  من  اإن��ه  �ضيمبيك، 
حل  فر�س  اأن  يوؤكد  وامللوك،  للزعماء  االأك��ل  �ضناعة 
يف  منها  اأك���رث  االأك����ل  م��وائ��د  ع��ل��ى  ال����دول  م�ضكالت 

املوؤمترات واملفاو�ضات.
ملوك العرب.. لهم طلباتهم

�ضلطة  يع�ضق  ال�����ض��اد���س،  حم��م��د  امل��غ��رب  م��ل��ك 
املغطى  بالزبد  حلم  و»فيليه«  امل��ح��ار،  مع  اجلمربي 

بالبطاط�س مع اخل�ضراوات.

ال�ضابق  التون�ضي  الرئي�س  يتناول  ك��ان  كما 
اخليار  مع  »اجلمربي«،  علي،  بن  العابدين  زين 

والفلفل االأحمر.
واع���ت���اد م��ل��ك مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ح��م��د بن 
الدجاج،  من  »لفائف«  تناول  خليفة،  اآل  عي�ضى 
حني  يف  ومك�ضرات،  وخ�����ض��راوات  بطاط�س  م��ع 
املف�ضلة  الوجبة  االأرز،  مع  امل�ضوي  الدجاج  كان 

للرئي�س الفل�ضطيني الراحل يا�ضر عرفات.
قادة غربيون يع�ضقون »العربي«

اأك��الت  ع��ن  نبحت  ونحن  امل��ف��اج��اآت،  وم��ن 
امل�ضاهري، اأن وزيرة اخلارجية االأمريكية ال�ضابقة 
كونداليزا راي�س، ع�ضقت االأكالت ال�ضرقية، مثل 
»�ضوربة العد�س وامللوخية والكب�ضة«، بعدما كرثت 
اإنها  بل  االأو���ض��ط،  ال�ضرق  منطقة  اإل��ى  زياراتها 

�ضارت ت�ضمي االأكالت باأ�ضمائها »املحلية«.
االأطعمة  وع��ل��وم  التغذية  خبري  ق��ال  وه��ن��ا، 
اأكل كونداليزا راي�س   اإن  الدكتور فوزي ال�ضبكي، 
باأي  تكرتث  وال  حا�ضمة  اأنها  على  ي��دل  للكب�ضة 
اأنها ال حتلل اأخطاءها وتتعلم  اأفكار ثانوية، كما 
مرة  اخلطاأ  نف�س  يف  تقع  اأن  ميكن  ولهذا  منها، 

اأخرى. 
باحلذر  معروفة  �ضخ�ضية  »ه��ي  واأ���ض��اف: 
مع  وتتكيف  ب��ه��ا،  م��وث��وق  اأن��ه��ا  كما  وال��ن��ظ��ام، 
تلك  م��وه��ب��ة  وت��ك��م��ن  ب��ه��ا.  املحيطة  ال��ظ��روف 
وحتديد  امل�ضوؤولية،  حتمل  يف  االأول��ى  ال�ضخ�ضية 

واجبات االآخرين«. 
االأ�ضبق  الفرن�ضي  الرئي�س  ع��ن  ���ض��اع  وم��ا 
جاك �ضرياك، اأنه كان يع�ضق اأكل القواقع وولعه 
باالأكالت ال�ضرقية، وهو يزور البالد العربية مثل 

»خملل امللفوف وراأ�س العجل«. 
�ضرياك  ج��اك  اأن  ال��ت��غ��ذي��ة،  خ���رباء  وي���رى 
احلياة  ويحب  والرزانة  بالهدوء  تت�ضم  �ضخ�ضية 
ما  وهذا  اجلديدة،  االأماكن  اإلى  ال�ضفر  ويع�ضق 

يبدو وا�ضحًا يف اأكالته.
ماذا.. يف ق�ضر باكنجهام؟

الربيطانية،  احلكومات  روؤ�ضاء  عك�س  وعلى 

موائد
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الربيطانية  املالكة  االأ���ض��رة  اأف��راد  عن  ُيعرف  مل 
�ضراهتهم يف االأكل.

ويقول رئي�س الطهاة يف ق�ضر باكنغهام مارك 
والفواكه،  الطازجة  اخل�ضراوات  اإن  فالناغان، 
متثل اجلزء االأكرب من وجبات الطعام التي يعدها 

للملكة وبقية اأفراد االأ�ضرة املالكة.
اأنواع  جميع  اأحب  األربت  االأمري  »اأن  م�ضيفًا: 
حديقته  يف  يزرعها  التي  الع�ضوية  اخل�ضراوات 

اخلا�ضة، مثلما اأحب تناول االأ�ضماك«.  
وزراء  لرئي�ضة  ال�ضخ�ضية  املذكرات  وك�ضفت 
نظامها  اأن  تات�ضر،  مارجريت  الراحلة  بريطانيا 
والقهوة  امل�ضلوق،  البي�س  تناول  ت�ضمن  الغذائي 
ال�ضوداء، والطماطم، وال�ضالطة، واجلريب فروت 
واللحوم، اإ�ضافة اإلى اأنها كانت حري�ضة على عدم 
زيادة وزنها، وكانت ال تلتزم طاهيًا خا�ضًا بها، بل 
كانت تطبخ وجبات االأكل بنف�ضها، واأثارت اإعجاب 

زوجها ديني�س ب�ضكل كبري.
الكرملني.. ال�ضمك والآي�ص كرمي

واإلى رو�ضيا، حيث اكت�ضفنا اأن رئي�س الوزراء 
الرو�ضي دميرتي ميدفيديف يع�ضق »االآي�س كرمي« 

بالف�ضتق، رغم الطق�س الرو�ضي البارد.
ويروي جريوم ريجواد، كبري الطهاة يف ق�ضر 
الكرملني، اأن ميدفيديف يتناول ال�ضمك واملاأكوالت 
جراد  �ضالطة  مثل  ع��ام،  بوجه  االأخ��رى  البحرية 

واحللوى  الغريبة  باالأطباق  ي�ضتمتع  كما  البحر، 
واالأكالت املاحلة.

اأما الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني، فيف�ضل 
ريا�ضة  ممار�ضته  بعد  اأن��واع��ه  بجميع  ال�ضمك 
موائد  يف  اخل��ا���ض��ة  طقو�ضه  ل��ه  حيث  اجل����ودو، 

ال�ضمك.
الوجبة  الهامربغر  �ضندوت�ضات  تناول  ويعد 
الذي  اأوباما،  ب��اراك  االأمريكي  للرئي�س  املف�ضلة 
اأ�ضرته،  اأو مع  يحر�س على التوجه، �ضواء مبفرده 
عطلة  خ��الل  لتناولها  بوا�ضنطن  املطاعم  الأح��د 
داخل  اأوباما  الرئي�س  روؤية  وباتت  االأ�ضبوع،  نهاية 
املطعم ماألوفًة لرواده الذين يحر�ضون على التقاط 
االأبي�س  البيت  اإن  ب��ل  معه،  التذكارية  ال�ضور 
اأوباما  الرئي�س  لتواجد  �ضور  ن�ضر  على  يحر�س 
لزيادة  حماولة  يف  املف�ضل  مطعمه  مطبخ  داخ��ل 

�ضعبيته.
ل�����ض��ن��دوت�����ض��ات  اأوب����ام����ا ع�����ض��ق��ه  ي��خ��ف  ومل 
الهامربغر املزودة باملايونيز والكات�ضب، اأما بقية 
االأ�ضبوع فيتناول ال�ضطرية باعتبارها وجبة غدائه 

االأ�ضا�ضية، لكنه يكره »ال�ضمندر«. 
االأبي�س  البيت  يف  االأول���ى  ال�ضيدة  وت��ع��رتف 
مي�ضيل اأوباما، باأن الطهي عمل �ضاق، واأنها �ضعيدة 

الأنه بات من واجب طهاة البيت االأبي�س.
ال�ضوكولتة .. ع�ضق �ضاركوزي

نيكوال  ال�����ض��اب��ق  الفرن�ضي  ال��رئ��ي�����س  يع�ضق 
ول  طفولته،  منذ  والزبادي  ال�ضوكوالتة  �ضاركوزي 
و�ضلطة  احللوى  من  اليومية  طعامه  مائدة  تخلو 

الزبادي.
واأ�ضار طهاة يف ق�ضر االإليزيه اإلى اأن احللوى، 
�ضاركوزي  نقطة �ضعف  تعد  ال�ضوكوالتة  خ�ضو�ضا 
الذي يف�ضل يف الوقت ذاته تناول الطعام ال�ضحي.

املكرونة احلارة.. طبق كامريون
ال�ضجق  بقطع  امل��زودة  احل��ارة  املكرونة  وتعد 
الوزراء الربيطاين ديفيد  الوجبة املف�ضلة لرئي�س 
ك���ام���ريون، ال���ذي ي��ح��ر���س ع��ل��ى ت��ن��اول��ه��ا مرتني 

اأ�ضبوعيا، يف مقر حكومته يف 10 دواننغ �ضرتيت.
وال�ضو�س  باجلبنة  امل����زود  اجل��م��ربي  اأم���ا 
االأمريكي  للرئي�س  املميزة  الوجبة  فهو  االأح��م��ر، 
تناولها  على  يحر�س  حيث  كلينتون،  بيل  االأ�ضبق 
ب�ضكل منتظم. وت�ضري م�ضادر مقربة من كلينتون 
بالده خالل  الذي حكم   � االأ�ضبق  الرئي�س  اأن  اإلى 
الفرتة من العام 1992 حتى العام 2000 � يتناول 

وجبة اجلمربي مبعدل مرة واحدة كل اأ�ضبوع.

الدجاج المقلي الوجبة 
المفضلة   لجيمي كارتر

الرئيس األميركي باراك أوباما والروسي ميدڤيدڤ يتناوالن البرغر في أحد مطاعم نيويورك
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الدجاج املقلي.. وكارتر
بع�ضري  امل���م���زوج  امل��ق��ل��ي  ال���دج���اج  ي��ع��ت��رب 
االأم��ري��ك��ي  للرئي�س  املف�ضلة  ال��وج��ب��ة  الليمون 
تناولها  االأ�ضبق جيمي كارتر، حيث يحر�س على 
املطاعم  باأحد  املقربني  واأ�ضدقائه  عائلته  مع 
االأمريكية ال�ضهرية التي لديها فروع يف وا�ضنطن 

وكاليفورنيا.
هناك عالقة وثيقة بني نوع املاأكوالت املف�ضل 
لدى بع�س امللوك والزعماء واأمناط �ضخ�ضياتهم، 
قوة  يعني  ف��ه��ذا  اللحوم  حمبي  م��ن  كنت  ف���اإذا 
امل��واق��ف  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  وق���درت���ك  �ضخ�ضيتك 

املختلفة ب�ضجاعة دون تردد«.
عادة  فهم  واملكرونة  البيتزا  يحبون  من  اأما 
بينما  االنطواء،  تف�ضل  وال  اجتماعية  �ضخ�ضيات 
من يف�ضلون ال�ضوكوالتة الداكنة اخلالية من اللنب 
يف�سلون  لل�ضعادة، على عك�س من  اأكرث مياًل  هم 
وحمبو  بالكاآبة،  ي�ضعرون  فهم  احل��ل��وي��ات  اأك��ل 

االآي�س كرمي هم اأ�ضخا�س يعانون من التوتر.
التميز  ع��ن  ال�ضو�ضي  حمبو  يبحث  ودائ��م��ا 
البحرية  املاأكوالت  حمبو  ميتاز  كما  واالختالف، 
اأما  وه��دوء.  �ضالم  يف  للعي�س  مبيلهم  باأنواعها 
التم�ضك  تف�ضل  �ضخ�ضيات  فهم  الدجاج  حمبو 
بالعادات والتقاليد واإن كانت �ضخ�ضيات روتينية 

يف اتخاذ القرارات.
بارك  الرئي�س  مثل  الهامربغر  يف�ضل  ومن 
اتخاذ  على  ق��ادرة  قيادية  �ضخ�ضية  فهو  اأوباما 
�ضمل  قدرة على جمع  ولديه  القرارات احلكيمة، 
يت�ضرع  املغامرة، ورغم ذلك ال  االأ�ضدقاء ويحب 

يف اتخاذ القرارات امل�ضريية.
الفلفل  يف�ضلون  ال��ذي��ن  ال��زع��م��اء  اأن  كما 

والبهارات واملخلالت دائمًا ما يخافون املجهول.
امللك فاروق.. والآي�ص الكرمي

ويف م�ضر، ارتبط االإفراط يف االأكل ارتباطا 
ف��اروق،  امللك  ال��راح��ل  م�ضر  ملك  بعهد  وثيقا 

و�ضراهته يف الطعام و�ضنوف االأكالت اخلرافية 
التي تقدم اأمامه.

يعتقد  كان  فاروق  امللك  اإن  يقولون  ومع هذا 
مذاقًا  اأ�ضهى  ق�ضوره  خارج  طعام  اأي  اأن  دائمًا 
املقاهي  ي���رتدد على  ك��ان  ول��ه��ذا  ط��ع��م��ًا،  واأل����ّذ 
القهوة  من  فنجانا  لي�ضرب  القاهرة  يف  ال�ضعبية 
الرتكية، اأو ير�ضل اأحد رجاله ل�ضراء طبق »فول« 
�ضاخن من مطعم كان يف طريق م�ضريته ب�ضيارته 

ومعه حا�ضيته.
يف  امللكي  احلكم  تناولت  كثرية  كتب  وتذكر 
ل�«االآي�س  ف��اروق  امللك  حب  �ضدة  من  اأن��ه  م�ضر، 
ك��رمي« ك��ان ال ي��رتدد يف ال��ذه��اب اإل��ى اأي مكان 
قلبه،  اإلى  االأطباق  اأحب  ي�ضتهر ب�ضناعته، وكان 

»املكرونة، واالإ�ضباكيتي، واللحوم، واحللويات«.
ال��ذي  ال�ضمك  ك��ث��ريًا  ف���اروق  امل��ل��ك  وع�ضق 
ي�ضطاده بنف�ضه، وكان املحار ياأتي اإليه خ�ضي�ضًا 

العا�ضمة الدمناركية كوبنهاجن اأ�ضبوعيًا.

موائد

الرئيسان األمريكيان رونالد ريغن )يمين( وجورج بوش األب )يسار( على طاولة الغداء



بروتوكوالت الطعام للملوك والرؤساء 

ماأدبة غداء من  اإقامة  اإنه يف حالة  وامللوك،  للروؤ�ضاء  الطعام  تقدمي  بروتوكول  من 
الالزمة  القوائم  الإع��داد  الديوان  رئي�س  مع  التن�ضيق  من  بد  ال  لل�ضيف،  الرئي�س 

وعر�ضها عليه واأخذ املوافقة عليها.
وعادة ما ياأكل الرئي�س من نف�س االأطباق املقدمة لل�ضيف، لكن يف بع�س االأحيان كان 
يتم اإعداد اأطباق خا�ضة للرئي�س لدواٍع �ضحية، ويتم اإبالغ ال�ضيف منعًا لالإحراج، 

حتى ال يفهم اأن هذا تقليل من �ضاأنه، وعدم توا�ضع واحرتام له.
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ولكنه نفى يف مذكراته التي كتبها بعد تخليه 
ياأكل  باأنه كان  التي تفيد  عن العر�س، االإ�ضاعات 

12 بي�ضة يف اإفطاره اليومي.
ب�ضلوكه  فاروق  امللك  �ضخ�ضية  ارتبطت  وقد 
وامل��ح��ار  البحرية  ل��الأ���ض��م��اك  فحبه  ال��غ��ذائ��ي، 
وم�ضطرب  »نرج�ضية«  �ضخ�ضية  اأن��ه  على  دليل 
حمبة  ج�ضر  يبني  اأن  ي�ضتطيع  ال  فهو  �ضخ�ضّيا، 
يوهمهم  نف�ضه،  الوقت  ويف  االآخرين،  وبني  بينه 
تت�ضخم  وعندما  االهتمام،  كل  بهم  مهتم  باأنه 
في�ضّدق  الغباء.  من  �ضربا  ت�ضبح  الرنج�ضية 
املوؤيدة  ال�ضعبية  التظاهرات  اأن  مثال  الرئي�س 

ال�ضحف  عناوين  واأن  عفوية،  تظاهرات  هي  له 
الر�ضمية تعك�س مزاج ال�ضعب وتعرب عن موقفه«.

حممد جنيب... واملح�ضي
ونظًرا للمدة القليلة ن�ضبيًا التي ق�ضاها الرئي�س 
الراحل حممد جنيب، اأول رئي�س جلمهورية م�ضر 
الرئا�ضي،  الق�ضر  داخل   1952 ثورة  بعد  العربية 
تناوله،  ل  ُيف�ضّ كان  الطعام  نوعًا من  اأن هناك  اإال 

خ�ضو�ضًا يف �ضهر رم�ضان املبارك.
عبدالنا�ضر... واخلبز النا�ضف واجلرجري 

جمال  الراحل  الثاين  امل�ضري  الرئي�س  اأم��ا 
ال�ضكري،  مبر�س  الإ�ضابته  فنظرًا  عبدالنا�ضر، 

فكان من ال�ضعب عليه تناول الن�ضويات اأو احللويات 
االأبي�س  اجلنب  يفارقه  ال  فكان  الد�ضمة،  االأكالت  اأو 
اإلى  �ضفرياته  يف  حتى  واجلرجري،  النا�ضف  واخلبز 

خارج م�ضر كان ي�ضطحبها معه.
االأ�ضماك،  اأكل  ُيف�ضل  كان  ال�ضيف،  ف�ضل  ويف 
خ�ضو�ضًا عندما ي�ضافر اإلى االإ�ضكندرية، �ضمال غرب 
م�ضر، وكان يبداأ اإفطاره يف رم�ضان بطبق اخل�ضار 
مع قطع اللحم ال�ضغرية، بينما يف�ضل الفول املدم�س 
وجبة  تكون  لكي  ال�ضحور،  يف  الزبادي  من  كوب  مع 

خفيفة وال تتعبه يف اأثناء ال�ضيام.
ال�ضادات.. اأكالته �ضعبية

النعماين،  اأحمد  امل�ضري  »ال�ضيف«  يك�ضف 
العرب،  الزعماء  مطابخ  اأ�ضرار  حول  مذكراته  يف 
اأحب  ال�ضادات،  اأنور  الراحل  امل�ضري  الرئي�س  اأن 
الريف،  يف  ترعرع  اأنه  ال�ضيما  ال�ضعبية،  االأك��الت 
وق�ضى �ضطرًا كبريًا من حياته يف قريته يف حمافظة 

املنوفية، والقرى االأخرى التي تردد عليها.
واأ�ضاف: »كان من عادته اأن يبداأ يومه بتناول 
كوب من املياه الدافئة، اأما الفطور فهو قطعة جنب 
مع التو�ضت اأو العي�س النا�ضف، ومل يكن ي�ضرب اأي 
قهوة،  وال  غازية  مياه  ال  النهار  ط��وال  م�ضروبات 

واإمنا فقط ال�ضاي االأخ�ضر«.
وكان  املغرب،  �ضالة  عند  دائما  الغداء  وكان 
عبارة عن �ضالطة واأي قطعة حلم اأو دجاج اأو �ضمك 
م�ضوي وخ�ضار معّد بطريقة خالية من ال�ضل�ضة، 

واأقرب اإلى امل�ضلوق مع وجبة من الفواكه.
وهنا يقول �ضكرتريه ال�ضخ�ضي اللواء اأحمد 
بل  معينا،  طعاما  يطلب  ال  ك��ان  اإن��ه  �ضرحان، 
تغيري  من  معدته  على  وخوفًا  القليل،  اأقل  كان 
اأنواع الطعام يف ال�ضفر، فقد كان ي�ضحب معه 
واخلبز  االأبي�س  اجلنب  اأن��واع  وبع�س  طباخه، 

واخل�ضراوات التي تعود عليها.
وق����ال ال��ك��ات��ب امل�����ض��ري ال���راح���ل اأن��ي�����س 
ا�ضتغرب  الرئي�س  اإن  ال�ضادات،  عن  من�ضور، 
جوزيف  الراحل  اليوغ�ضاليف  الرئي�س  اأن  كيف 
ال�����ض��ادات يف جزيرة  راف���ق  ال���ذي  تيتو،  ب���روز 
ال��ط��ع��ام  ي��اأك��ل  ك���ان  1973م  ال��ع��ام  ب��ري��وين 
من  ت��ت��األ��ف  وج��ب��ت��ه  وك��ان��ت  م��ف��ت��وح��ة،  ب�ضهية 
على  حتتوي  وكلها  وكافيار،  بالزبدة«  »املكرونة 

الكولي�ضرتول.
له:  وقال  اإليه  التفت  ال�ضادات  اأن  واأ�ضاف 
ثمانني  من  اأك��رث  عنده  فالرجل  غريب،  »اأم��ر 

�ضنة، وياأكل بهذه ال�ضراهة«. محمد نجيبأنور السادات
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حيوانية  اأطعمة  اأي��ة  تناول  النباتي  يتجنب 
املوجودة  االأخ��رى  امل�ضادر  اإلى  ويلجاأ  امل�ضدر، 
يف احلبوب والبقوليات واملك�ضرات واخل�ضراوات 
والفاكهة، والتي ت�ضكل جزًءا اأ�ضا�ضّيا من غذائه.

اإن االأغذية التي ت�ضبب البدانة هي املنتجات 
احليوانية، ولكن بدرجات متفاوتة الحتوائها على 
ال�ضحوم والكولي�ضرتول، ففي الوقت الذي حتتوي 
فيه الكربوهيدرات على نحو 3.75 �ضعر حراري 
 9 على  حتتوي  الدهون  ف��اإن  الواحد،  الغرام  يف 

�ضعرات حرارية يف الغرام.
النباتيون.. ماذا يفعلون؟

ي�ضتطيع  ال  اجل�ضم  اإن  التغذية  خرباء  يقول 
وال��ك��ول��ي�����ض��رتول  ال�����ض��ح��وم  ه���ذه  م��ن  التخل�س 
منه،  خمتلفة  اأم���اك���ن  يف  وت���رتاك���م  ب�����ض��ه��ول��ة، 

خ�ضو�ضًا يف اخل�ضر وال�ضاقني.
دائًما  النباتي  ال�ضخ�س  اأن  اإل��ى  واأ���ض��اروا 
كولي�ضرتول،  بها  اأطعمة  اأي  يتناول  ال  جنده  ما 
حتتوي  التي  االأطعمة  بع�س  هناك  اأن  خ�ضو�ضًا 
على ن�ضبة عالية منه، وهي االأطعمة ذات االأ�ضل 
البحرية  واالأط��ع��م��ة  البي�س  و�ضفار  احل��ي��واين 
ومنتجات االألبان بن�ضب متفاوتة، وعادة ال يوجد 
الكولي�ضرتول يف الزيوت النباتية وبيا�س البي�س 
والفاكهة  ك��احل��ب��وب  النباتية  االأط��ع��م��ة  يف  اأو 
الن�ضويات  وال  وال��ب��ازالء،  والبقوليات  واخل�ضر 

النباتية.
ن�ضويات.. م�ضدر للطاقة

اإن من اأكرث املعتقدات �ضيوًعا، اأن الن�ضويات 
ت�ضبب البدانة، وهذا لي�س �ضحيًحا، الأن احلبوب 
للطاقة  ممتاز  م�ضدر  ه��ي  بالن�ضويات  الغنية 

للبدن.
الكربون  اأك�ضيد  وث��اين  امل��اء  من  الن�ضويات 
ن�ضتخل�س  نتناولها  وعندما  ال�ضم�س،  وط��اق��ة 
منها الطاقة املخزنة وينتج عن هذه العملية ثاين 
اأك�ضيد الكربون الذي يطرح خالل التنف�س واملاء 
الذي يطرح عن طريق الكليتني، وهذا هو ال�ضبب 
ُتَعد  ال�ضيني« حتديًدا،  »الطب  الن�ضويات يف  اأن 

م�ضدًرا نظيًفا للطاقة ال ي�ضبب زيادة وزن.
كميات  ت��راك��م  فيها  يحدث  حالة  ال�ضمنة 
االإفراط  اإلى  عموًما  وترجع  الدهون،  من  زائدة 
يف تناول االأطعمة املولدة للطاقة »الكربوهيدرات 
الذي  املجهود  اأو  الن�ضاط  قلة  واإل��ى  وال��ده��ون« 
الن�ضويات  تناول  فاإن  ثم  ومن  ال�ضخ�س،  يبذله 
هو  نف�ضها  الوجبة  يف  مًعا  احليوانية  واملنتجات 
الن�ضويات  تناول  ولكن  لل�ضمنة،  الرئي�س  ال�ضبب 

وحدها، قد ال ت�ضبب البدانة اأو ال�ضمنة.

النشويات.. 
غالبًا ال تسبب 

»البدانة«

تعطي الطاقة للجسم
وال ُتراكم الدهون فيه

يمتصها  التي  الكربوهيدرات  من  والسكريات«  »النشويات 
الجسم، حيث توجد بنسب عالية في »األرز والمكرونة والخبز 
في  عالية  بنسب  السكريات  توجد  حين  في  والبطاطس«، 
»الفاكهة واللبن والشوكوالتة والحلوى«، وال يصاب النباتيون 
حتى  السمنة،  تسبب  ال  النباتية  المنتجات  كل  ألن  بالبدانة، 

نشويات الحبوب.
ولكن  البدانة،  تسبب  ال  النشويات  أن  القول  يمكن  ولهذا 
هذا؟  يحدث  كيف  ولكن  »أحيانًا«،  يحدث  هذا  بأن  االعتراف  مع 

ولماذا؟ ومتى؟
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الكاملة،  املوجودة يف احلبوب  الن�ضويات  اأن 
م�ضدر  واأن��ظ��ف  اأف�ضل  هي  والقمح  االأرز  مثل 

للطاقة التي حتتاجها اأج�ضامنا.
غذائّيا  نظاًما  االإن�ضان  اأراد  اإذا  ماذا  ولكن 
�ضليًما؟ وجنيب: »اإذا اأردت نظاًما غذائّيا �ضليًما، 
د�ضمًا،  االأقل  احلبوب  منتجات  تختار  اأن  عليك 
كاملعجنات واالأرز والباجل والتورتية، وغريها من 
وحاول  ال�ضوفان،  على  التي حتتوي  اخلبز  اأن��واع 
اأن جتعل معظم طاقة طعامك م�ضدرها االأطعمة 
منها  القليل  اأقل  واجعل  بالكربوهيدرات،  الغنية 

م�ضدره الدهون امل�ضببة للبدانة.
قليلة  األ���ب���ان  م��ن��ت��ج��ات  ال��غ��ال��ب  ت��خ��ري يف 
العنا�ضر  الأن  ال��د���ض��م،  م��ن  خالية  اأو  ال��د���ض��م 
قليلة  املنتجات  داخ��ل  للعظم  البانية  الغذائية 
الد�ضم ال تختلف عن تلك املوجودة يف املنتجات 
تقل«،  البدانة  فر�ضة  هنا  ولكن  الد�ضم،  كاملة 
ال�ضحوم  تراكم  هو  ال�ضمنة  �ضبب  اأن  اإل��ى  الفًتا 

املقابل  ويف  والكولي�ضرتول، 
املنتجات  جميع  ف��اإن 

ت�ضبب  ال  النباتية 
اأي زيادة يف الوزن.

موا�ضفات 
متكاملة للغذاء

ال�ضليم  ال���غ���ذاء 
ي��ت�����ض��م��ن  اأن  ب�����د  ال 

م���وا����ض���ف���ات م��ت��ك��ام��ل��ة 
ي���ح���دد ف��ي��ه��ا ال���ربوت���ني 
والفيتامينات 

للدهن  معينة  ن�ضب  و�ضع  مع  املعدنية،  واالأمالح 
والكربوهيدرات، اأي معطيات الطاقة يف اجل�ضم.

 45 بني  ت�ضكل  الن�ضويات  اأن  املفرت�س  من 
و55 يف املائة من الطاقة الكلية اليومية، بحيث ال 
تقل كميتها عن 50 اإلى 100 غرام يومّيا، وحتى ال 

يتعر�س ال�ضخ�س خللل يف متثيله الغذائي.
اأن  بد  ال  اجل�ضم  يف  ال��ده��ون  كمية  اأن  كما 
ترتاوح ما بني 25 و 30 يف املائة، على اأن يعطى 
من  املفقود  يعّو�س  الأن��ه  كبرية  بكمية  الربوتني 
االإن��ق��ا���س،  عملية  اأث��ن��اء  اجل�ضم  اأن�ضجة  كتلة 
ويف�ضل اأن تكون ن�ضبة كبرية منه من الربوتينات 
ت�ضكل  اأن  العالية، على  البيولوجية  القيمة  ذات  
بن�ضبة من 20 اإلى 25 يف املائة من الطاقة الكلية، 
لكل  بروتني  غ��رام   »0.8 اإل��ى   1،2« نحو  وت�ضكل 

كيلو غرام من وزن اجل�ضم املثايل. 
ال��ت��ي م���ن املمكن  ال���ط���رق  ب��ع�����س  وت���وج���د 

تقليل  يف  ت�����ض��اع��د  اأن 

الن�ضويات، واال�ضتفادة منها دون البدانة، ومنها 
اختيار نوع الن�ضويات.

وي���ج���ب احل�����ذر م���ن ن��وع��ي��ة »ال��ن�����ض��وي��ات 
ال��ب�����ض��ي��ط��ة«، وه���ي ال��ت��ي مت��ن��ح اجل�����ض��م  طاقة 
ومنتجات  الفاكهة  يف  م��وج��ودة  وه��ي  �ضريعة، 
تقليله  يجب  ما  هي  وه��ذه  واحللويات،  االأل��ب��ان 
الأن اجل�ضم ي�ضتهلكها �ضريًعا، وتعمل على زيادة 

الدهون يف اجل�ضم.

تناول النشويات 
والمنتجات الحيوانية في 

وجبة واحدة السبب الرئيسي 
لـ»السمنة«
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حتتوي  التي  املركبة«،  »الن�ضويات  اأن  حيث  
البديل  هي  والفيتامينات  واملعادن  االألياف  على 
االأمثل هنا، الأنها ال ت�ضاعد على البدانة، مطالًبا 
بتجنب االأطباق اجلانبية، مثل البطاط�س املقلية 
الن�ضويات  على  حتتوي  التي  املتبلة  وال�َضلطات 
الدهون  تخزين  زي��ادة  اإلى  وت��وؤدي  املفيدة،  غري 
االأطباق  ه��ذه  بتجنب  عليك  لذلك  اجل�ضم،  يف 
وتناول  ال��ط��ازج��ة،  اخل�ضراء  ال�ضلطة  وت��ن��اول 
»ال�ضبانخ  مثل  الن�ضويات  قليلة  اخل�����ض��راوات 

والطماطم والربوكلي واخليار«.
      معتقدات خاطئة

م��ن االع��ت��ق��ادات اخل��اط��ئ��ة ال�����ض��ائ��ع��ة بني 
وامل��ك��رون��ة  اخل��ب��ز  مثل  الن�ضويات  اأن  ال��ن��ا���س، 

والبطاط�س م�ضببة لل�ضمنة.
ولت�ضحيح مثل هذه املعلومة يجب اأن نعلم اأن 
ت�ضبب  للج�ضم، وهي ال  الطاقة  تعطي  الن�ضويات 

ال تظلموا البطاطا تراكم الدهون فيه مثلما ت�ضببها االأطعمة 

اإن  وال��ت��غ��ذي��ة  ال��ن��ب��ات��ات  ت��ق��ول كتب 
 La« ي�ضمى  البطاطا  م��ن  ن��وًع��ا  ه��ن��اك 
اأن���واع  اأغ��ل��ى  اأح���د  وه���ي   »Bonnotte

املرتبة  يف  وت���اأت���ي  ال��ع��امل  يف  االأط��ع��م��ة 
االأطعمة  اأن��واع  اأغلى  قائمة  يف  اخلام�ضة 
ب��ع��د ال���زع���ف���ران، ال��ب��ن��دق، ال��ك��اف��ي��ار، 
اأفخم  يف  اإال  تقدم  وال  البي�ضاء،  والكماأة 
املطاعم والفنادق ويكون �ضعر الكيلوغرام 
700 دوالر، وتزرع يف اإحدى اجلزر  منها 
وي��ك��ون  بالطحالب  وت�ضمد  الفرن�ضية 
ال  اإنها  ويقولون  ول��ذي��ًذا،  ماحًلا  طعمها 
ال��وزن. ويوجد نحو  »اأب��دًا« لزيادة  ت��وؤدي 
التي  احل��ل��وة  ال��ب��ط��اط��ا  م��ن  ن��وًع��ا   150
توؤكل. واأكد فريق بحثي من علماء كيمياء 
العالجية  والكيمياء  الطبيعية  املركبات 
اأن  م�ضر،  يف  للبحوث  القومي  باملركز 
م�ضادة  مركبات  على  حتتوي  البطاطا 
لالأك�ضدة، وال�ضلنيوم واحلديد واملغن�ضيوم 
العنا�ضر  م��ن  وال��ع��دي��د  وال��ب��وت��ا���ض��ي��وم 
للمناعة،  كمح�ضنات  بتاأثريها  املعروفة 

واتهامها باأنها ت�ضبب البدانة »خاطئ«.

الغنية بالدهون،  والبطاطا ب�ضفة خا�ضة خالية 
من الدهون. 

امل�ضافة  ال��ده��ون  م��ن  نحرت�س  اأن  وي��ج��ب 
وهذا  الطعام،  وتقدم  تطهو  عندما  امل�ضتخدمة 
وهناك  احل��راري��ة،  ال�ضعرات  م�ضتوى  يزيد  ما 
من  امل�ضنوعة  الن�ضوية  االأطعمة  لبع�س  اأ�ضناف 
ا عندما يتم  الطحني الكامل، والبطاطا، خ�ضو�ضً
تناولها مع ق�ضرها، وهي م�ضادر جيدة لالألياف، 
اأمعائنا  اإب��ق��اء  يف  االأل��ي��اف  ت�ضاعد  اأن  ميكن 
�ضحية، وميكن اأن ت�ضاعدنا على ال�ضعور بال�ضبع، 

ما يعني اأننا اأقل احتمااًل لالأكل املفرط.
امل�ضنوعة  الن�ضوية  االأطعمة  يجعل  ما  وهذا 
مع  ت��وؤك��ل  التي  والبطاطا  الكامل  الطحني  م��ن 
ق�ضرها خياًرا جيًدا ب�ضكل خا�س اإذا كنت حتاول 

فقدان الوزن«. 
ن�ضيحة بالألياف

االأل��ي��اف،  بتناول  الكثري  وين�ضح 
ح���ي���ث ت����وج����د ف���ق���ط يف 
االأط���ع���م���ة ال��ت��ي 

تاأتي من النباتات، و هناك نوعني من االألياف:
االأول: االألياف غري القابلة للذوبان، حيث ال 
االألياف،  من  النوع  هذا  ه�ضم  اجل�ضم  ي�ضتطيع 
م�ضاعًدا غريه  اله�ضمية،  القناة  لذلك مير عرب 
التحرك  على  والف�ضالت  الغذائية  امل���واد  م��ن 
وهو موجود  اأكرب،  ب�ضهولة  اله�ضمية  القناة  عرب 
وحبوب  الكامل  القمح  من  امل�ضنوع  اخلبز  يف 
من  امل�ضنوعة  واملكرونة  البني،  واالأرز  االإفطار، 
القمح الكامل هي م�ضادر جيدة لهذا النوع من 

االألياف.
وميكن  ل��ل��ذوب��ان،  القابلة  االأل��ي��اف  ال��ث��اين: 
ه�ضم هذا النوع من االألياف جزئّيا، ورمبا ي�ضاعد 
على تقليل كمية الكولي�ضرتول يف الدم، وال�ضوفان 

والبقول هي م�ضادر جيدة، دون  بدانة اأو �سمنة.

27 العدد  الثاني  يناير  2015



28

سوء استخدامها يسبب عواقب خطيرة على الصحة منها األورام والسرطان

صبغات الغذاء االصطناعية.. 

الخطر الملون

سالمة الغذاء



29 العدد  الثاني  يناير  2015

ين�ضح علماء التغذية باالمتناع اأو على االأقل التقليل من تناول االأطعمة التي حتوي تلك املواد، واأكدوا 
�ضرورة رفع درجة الوعي لدى املُ�ضتهلك، بحيث ميكنه معرفة ن�ضبة العنا�ضر واملركبات امل�ضموح بها �ضحيا، 
نة ب�ضكل وا�ضح على عبوة كل منتج  ُمدوَّ اأن تكون  القوانني يجب  اأقرته  الن�ضب بح�ضب ما  واأن هذه  خا�ضة 

غذائي.
ن الغذائي، بح�ضب هيئة الد�ضتور الغذائي، اأو مدونة االأغذية، هو اأي مادة ت�ضاف اإلى االأطعمة     واملُلوِّ

واالأ�ضربة، لتغيري لونها، وحت�ضني مظهرها، وت�ضتخدم يف االأطعمة التجارية كما قد ت�ضتخدم يف الطبخ.
م�ضدر  ذات  اأو  هنا(،  حديثنا  جمال  لي�ضت  )وه��ذه  طبيعي،  م�ضدر  ذات  االأل��وان  تلك  تكون  وقد    
ت العامة يخلو  ا�ضطناعي، حيث قلما جند اأي نوع من االأطعمة �ضواء املعلبة اأو املطبوخة يف املطاعم واملحالَّ

من هذه امللونات اال�ضطناعية، بق�ضد حت�ضني مذاقها، اأو اإ�ضفاء �ضكل جمايل عليها، اأوكليهما معا.
امللونات احلديثة  اأ�ض�س علم  ل من  اأوَّ كان  وليم هرني بريكن�ضن،  اأن  اإلى  التاريخية  امل�ضادر  وت�ضري    
وت�ضكل هذه املجموعة  الكيميائية،   الرتكيبة  البنف�ضجية من  ال�ضبغة  1856م، بعد ح�ضوله على  العام  يف 
الكيميائية اليوم اأكرب جمموعة ملونات م�ضتخَدمة يف ال�ضناعة بجميع اأ�ضكالها، �ضواء م�ضتح�ضرات التجميل 

اأو االأغذية اأو االأدوية وغريها من املجاالت اال�ضطناعية االأخرى.
  ومع حلول القرن الع�ضرين، قفزت امللونات اال�ضطناعية اإلى اأكرث من 80 نوعًا، وات�ضع نطاق ا�ضتخدامها، 
ع، حتى �ضارت لها م�ضابغ كبرية، ُتعنى فقط بتطويرها وحت�ضريها، وزاد من  حيث �ضهدت املزيد من التنوَّ
ع الذي طراأ على ال�ضناعات الغذائية، واملناف�ضة القوية بني املوؤ�ض�ضات وال�ضركات املعنية بهذا  رواجها التو�ضُّ

ال�ضاأن، والتي ت�ضتهدف بالدرجة االأولى ترويج منتجاتها، وجذب اأكرب قدر من امل�ضتهلكني ل�ضرائها.
  فاالأغذية اجلاهزة مثل احللوى والكعك واملخبوزات والتوابل وامل�ضروبات الغازية وبع�س اأنواع اجلنب 

والع�ضائر حتتوي على هذه املواد، التي ال تخدم اأي غر�س �ضوى جعل الغذاء يبدو اأجمل.
الألوان ال�ضطناعية الأكرث ا�ضتخداًما

  ال يوجد ت�ضنيف واحد ُمتفق عليه يجمع االألوان اال�ضطناعية امل�ضتخدمة يف املنتجات الغذائية، حيث 
تتعدد الت�ضنيفات، بح�ضب اال�ضرتاطات واملعايري القيا�ضية التي تعتمدها كل دولة.

  وكان نفر من كبار علماء الغذاء والتغذية حددوا �ضبعة األوان ا�ضطناعية ت�ضتخدم يف حت�ضري الطعام 
واملواد الغذائية، يف حني جعلها فريق اآخر من العلماء، �ضمن خم�س فئات رئي�ضة، هي: التارترازين، واالألورا، 

واأ�ضود المع، واالأزرق براق اأف �ضي اأف، واأ�ضفر غروب ال�ضم�س.
  وتعددت الت�ضنيفات التي ي�ضعب ح�ضرها هنا، ونذكر من اأكرث اأنواع االألوان اال�ضطناعية ا�ضتخداما 

يف املنتجات الغذائية مبنطقتنا العربية: 

  قديمًا قالوا إن »العين تأكل قبل الفم«، ولكن مع غزو األلوان 
االصطناعية للطعام والشراب، اختفت هذه المقولة، خصوصًا 
بعد أن أثبتت كثير من األبحاث واالختبارات العلمية، أن المواد 
ومركبات  عناصر  على  تحتوي  األغذية  إلى  الُمضافة  الملونة 

كيميائية، يمكن أن تسبب أضرارًا على الصحة العامة.
  وأثبتت دراسات أن سوء استخدام هذه الملونات له عواقب 
األغشية  تليف  منها  البعيد،  المدى  على  تظهر  خطيرة، 

واألعضاء، وتزايد احتمالية اإلصابة بالسرطان.
المواد  إلى  تضاف  التي  االصطناعية  األلوان  عن  فماذا    
العامة؟  الصحة  على  خطورتها  مكامن  هي  وما  الغذائية؟ 

وكيف نتجنب مخاطرها وأضرارها؟
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التي   ،Tartrazine التارترازين  �ضبغة   -   
يعود تاريخ ا�ضتخدامها اإلى العام 1916م، ومازالت 
االأغذية حتى  وا�ضع يف  نطاق  على  اال�ضتخدام  قيد 
بها هذا  ُتعرف  التي  االأخ��رى  املُ�ضميات  ومن  االآن، 
ال�ضبغة، اأ�ضفر الغذاء رقم 4، واأ�ضفر احلم�س رقم 
وم�ضتح�ضرات  وال��دواء  للغذاء   5 رقم  واأ�ضفر   ،23

التجميل.
ت��ك��ون �ضبغة  ال�����ض��وق االأوروب�������ي،  وب��ح�����ض��ب   
التاراترازين يف �ضورتها التجارية على هيئة بودرة 
املاء،  يف  ب�ُضرعة  تذوب  خفيف،  برتقايل  لون  ذات 
لُتعطي حملواًل ذا لون ليموين فاحت، وميتاز باأنه لون 

قوي ومتجان�س.  
 Brilliant اأف  اأف �ضي  اأزرق براق    - �ضبغة 
Blue FCF، وت�ضتخدم على نطاق وا�ضع يف االأطعمة 
املعلبة والب�ضكويت واحللويات وامل�ضروبات ومنتجات 
اإلى  لها  ُيحوِّ الغذائية  للمواد  واإ�ضافتها  االأل��ب��ان، 
وكانت  ال��ت��ارت��رازي��ن،  مع  ُتخلط  عندما  االأخ�ضر 
االأغ��ذي��ة  منظمتي  م��ن  امل�ضرتكة  اخُل����رباء  جلنة 
املواد  بتقييم  املُكلَّفة  العاملية  وال�ضحة  وال��زراع��ة 
امل�ضموح  االآمنة  اجُلرعة  حددت  لالأغذية  امل�ضافة 

.)O-12,5 mg/kg( �بها يوميا ب
  - �ضبغة اأحمر األلورا Allura red، ُعرفت يف 
بداية ثمانينيات القرن املا�ضي، وُت�ضتعمل يف جتهيز 
وم�ضتح�ضرات  وال��ت��واب��ل  وامل�����ض��روب��ات  احل��ل��وي��ات 
التجميل والب�ضكويت وحبوب االإفطار وخليط الكيك 

اجلاهز واجللي واالآي�س كرمي.
مكامن اخلطورة

اآمنة  واإذا كانت لالألوان اال�ضطناعية حدود    
ي  تعدَّ يف  يتمثل  اخلطورة  مكمن  فاإن  بها،  م�ضموح 

اأن  اأو  الغذائية،  للمواد  املُنتجني  من  احل��دود  هذه 
كبرية  بكميات  واأغ��ذي��ة  اأطعمة  ال�ضخ�س  يلتهم 
وتكون حمتوية على األوان �ضناعية، ومن ثم ي�ضبح 
حجم ما و�ضل اإلى ج�ضمه منها يتجاوز امل�ضموح به.
ال��درا���ض��ات واالأب��ح��اث  اأج��ري��ت العديد م��ن    
اال�ضطناعية  االألوان  والتجارب حول مدى خطورة 
منها  الغذائية،  واملنتجات  االأطعمة  يف  امل�ضتخدمة 
درا�ضة قام بها فريق من هيئة الرقابة ال�ضحية يف 
بريطانيا عن عالقة امللونات اال�ضطناعية باالأغذية 
النتائج  واأف�ضت  االأط��ف��ال،  عند  الن�ضاط  وف��رط 
اأطفال بريطانيا  املائة من  2 و5 يف  اأن ما بني  اإلى 
ال�ضعوبات  م��ن  وه��و  الن�ضاط،  ب��ف��رط  م�ضابون 
ال�ضلوكية، التي توؤثر على التعلُّم والذاكرة واحلركة 

واللغة واال�ضتجابات العاطفية.
امللونات  هو  ذل��ك  يف  االأول  املتهم  اأن  وتبني    
االأطعمة  حت�ضري  يف  امل�ضتخدمة  اال�ضطناعية 

واملنتجات الغذائية.
الربيطاين  وامل�ضالح  العلوم  مركز  وك��ان    
حظر  طالبا  وال��دواء،  الغذاء  موؤ�ض�ضة  اإلى  اأر�ضل 
يتم  واأن  ال��ط��ع��ام،  م��ل��ون��ات  م��ن  ع��دد  ا�ضتخدام 
وحّذر  االأوروب��ي،  االحتاد  اإطار  بالتن�ضيق يف  ذلك 
معهد بحوث الغذاء يف ميونخ باأملانيا، من خطورة 
االإ�ضراف يف ا�ضتخدام االأ�ضباغ يف املواد الغذائية، 
املعهد  من  درا�ضات  عدة  خرجت  اأن  بعد  خا�ضة 

توؤكد هذه اخلطورة.
االأمريكية  وال��دواء  الغذاء  لوكالة  تقرير  ويف 
هذه  ا�ضتخدام  و�ضوء  االإ�ضراف  اأن  ورد   ،)FDA(
تظهر  خطرية،  عواقب  له  اال�ضطناعية،  امللونات 
على املدى البعيد، منها تليف االأغ�ضية واالأع�ضاء، 

ولهذه  بال�ضرطان،  االإ���ض��اب��ة  احتمالية  وت��زاي��د 
من  عدد  ا�ضتخدام  مبنع  الوكالة  اأو�ضت  االأ�ضباب 
و8،   ،2 رقم  الربتقايل  هي:  االأغذية  يف  امللونات 
واالأ�ضفر رقم 3، و4، واالأحمر رقم واحد و4 و32، 
واح��د،  رق��م  والبنف�ضجي  واح��د،  رق��م  واالأخ�ضر 
العامة  ال�ضحة  على  خطورة  �ضبهة  لوجود  وذلك 

من جراء اإ�ضافتهم اإلى املنتجات الغذائية.
�ضبغة  ا���ض��ت��ع��م��ال  ع��ن��د   FDA وت�����ض��رتط    
االأغذية  عبوات  على  ا�ضمها  ذك��ر  التارترازين، 
حتذير  كتابة  �ضرورة  مع  �ضناعتها،  يف  امل�ضتعملة 
بع�س  ل��دى  ح�ضا�ضية  تفاعالت  ت�ضبب  قد  باأنها 
االأ�ضخا�س على �ضكل ربو ق�ضبي، اأو التهاب غ�ضاء 
االأنف، اأو اال�ضطرابات يف الروؤية، واأن حوايل 20 
احل�ضا�ضية  من  ي�ضتكون  االأ�ضخا�س  من  املائة  يف 

الناجتة عن وجود التارترازين يف طعامهم.
جامعة  يف  باحثون  بها  ق��ام  درا���ض��ة  وكانت    
�ضاوثهامبتون الربيطانية حول تاأثري اأ�ضفر غروب 
االأطفال،  �ضلوكيات  على  والتارتراوين  ال�ضم�س 
احلركة  م��ع��دل  يف  زي���ادة  ثمة  اأن  اإل���ى  خل�ضت 
والعدوانية لديهم، اإلى جانب انخفا�س يف م�ضتوى 

الزنك يف بالزما الدم، وزيادة م�ضتواه يف البول.
  ويف جتربة مت حقن فئران من كال اجلن�ضني 
)ذكر واأنثى(، بن�ضبة 0،5 يف املائة و1،5 يف املائة، 
و5 يف املائة من �ضبغة االأزرق براق اأف �ضي اأف، 
لفرتة ترتاوح بني 4 و 10 اأ�ضابيع، وتبني اأن احلقن 

بال�ضبغة يقود اإلى منو �ضرطاين مكان احلقن.
   امللونات والأمرا�ص

االأل��وان  ح��ول عالقة  ع��دة  درا���ض��ات  تو�ضلت 
من  ومات�ضببه  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��امل��واد  اال�ضطناعية 

اأمرا�س اإلى النتائج التالية: 
عادة  ت�ضتخدم   :1 رق��م  ال��زرق��اء  ال�ضبغة   

البدائل الطبيعية 
للملونات

خرباء التغذية ين�ضحون باللجوء اإلى البدائل 
كونها  اال���ض��ط��ن��اع��ي��ة،  ل���الأل���وان  الطبيعية 

ُم�ضتمدة من املكونات الغذائية احلقيقة.
ومن اأهم هذه البدائل واأكرثها اأمانا و�ضالمة 
الزعفران،  من  االأ�ضفر  الغذاء،  �ضناعة  يف 
وال���وردي  ال�ضبانخ،  ع�ضري  م��ن  واالأخ�����ض��ر 
من  واالأزرق  والتوت،  وال�ضمندر،  الكرز،  من 

ع�ضري التوت. 

سالمة الغذاء



إحكام الرقابة واشتراطات استخدام الملونات
 ال منا�س من اإحكام الرقابة ال�ضحية على االألوان اال�ضطناعية املتداولة يف االأ�ضواق، وتغليظ العقوبة على كل 

ل له نف�ضه الغ�س اأو املخالفة للموا�ضفات واملعايري القيا�ضية. من ت�ضوِّ
وحددت الوكالة االأمريكية للغذاء والدواء، �ضروطًا ال ُي�ضمح با�ضتخدام املواد اال�ضطناعية اإال بتوافرها، هي: 

- اأن تتجاوز كل االختبارات والتجارب، بحيث يكون ا�ضتخدامها اآمنا، وال توؤدي اإلى م�ضاعفات �ضحية. 
- اأال ينطوي على ا�ضتخدامها غ�س امل�ضتهلك واالحتيال عليه. 

اأو املواد امللونة املُ�ضافة على غالف املنتج الغذائي، بحيث ي�ضتطيع امل�ضرتي االطالع  - تدوين ا�ضم املادة، 
عليه بُي�ضر.

ي�ضمح با�ضتخدام املواد امللونة يف االأغذية طبقًا للوائح الفنية واملوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية واخلليجية 
التي حتدد نوع ون�ضب املواد امل�ضرح باإ�ضافتها لكل نوع من االأغذية مبا يوائم املعايري الدولية املعتمدة.

وب�ضكل عام فاإن املواد امل�ضافة متنوعة ومتعددة وت�ضتخدم الأغرا�س خمتلفة، فقد ت�ضتخدم بهدف حت�ضني 
اخلوا�س احل�ضية للمنتجات الغذائية كاملواد امللونة واملنكهات، ومنها ما ي�ضتخدم كمواد حافظة الإطالة 
فرتة ال�ضالحية من خالل احلد من منو االأحياء الدقيقة يف الغذاء خ�ضو�ضًا املمر�ضة منها اأو امل�ضببة 
التنظيمية  قبل اجلهات  معتمدة من  رموز  امل�ضافة من خالل  املواد  على هذه  التعرف  للف�ضاد، وميكن 
الدولية متيز املواد امل�ضافة لالأغذية امل�ضرح با�ضتخدامها دون احلاجة اإلى ذكر اال�ضم العلمي الكامل 
للمادة، وهذا الرتميز معتمد دوليًا، فمثاًل يو�ضح حرف )E( الذي ي�ضبق الرمز اخلا�س باملادة امل�ضافة 
اأن تلك املادة امل�ضافة ي�ضمح با�ضتخدامها يف االحتاد االأوربي ثم يتبع باأرقام التعريف باملادة التي ي�ضرح 

باإ�ضافتها الأغذية معينة بن�ضب حمددة مبا ال ي�ضر مبن ي�ضتهلكها عند ا�ضتهالكها ب�ضكل معتدل.
املوا�ضفات  مع  لتتوافق  القيا�ضية  واملوا�ضفات  الفنية  اللوائح  وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  وحتّدث 
مطابقتها  من  للتاأكد  معمليًا  وتختربها  الغذائية  ال��واردات  تفح�س  كما  املعتمدة،  الدولية  القيا�ضية 
اللوائح الفنية واملوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية قبل االإذن بف�ضحها، كما اأن لدى الهيئة برامج لر�ضد 
امللوثات يف االأغذية املتداولة باالأ�ضواق املحلية، وتتابع البالغات عن االأغذية املعيبة للتحقق من ذلك 

وملنع تداولها والتاأكيد على �ضحب ما و�ضل منها لالأ�ضواق.

بع�ص املواد امللونة ح�ضب  ت�ضنيفها ورقمها  وا�ضتخدامها واأ�ضمائها طبقاً للموا�ضفات ال�ضعودية واخلليجية:

)E100(م�ضحوق الكركم - )E110( لون ا�ضفر الغروب - )E120(لون الكارمني - )E171(ثاين اأك�ضيد 

التيتانيوم - )E140( لون الكلوروفيل - )E141( لون مركب النحا�س والكلوروفيل - )E153(لون الفحم 
النباتي املن�ضط.

- امل�ضدر: املوا�ض�فة القي�ا�ضية ال�ضعودية رق�م 1999/285م واخلليجية رقم1998/23م
- »املواد امللونة امل�ضتخدمة يف املواد الغذائية«

المواد الملونة في المواصفات السعودية والخليجية
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واحلبوب،  واحللويات  وامل�ضروبات  املخبوزات  يف 
وميكن اأن تت�ضبب يف اأورام. 

عادة  وت�ضتخدم   :2 رق��م  ال��زرق��اء  ال�ضبغة   
ارتباطها  وثبت  واحللويات،  امللونة  امل�ضروبات  يف 
بظهور بع�س االأورام، وخا�ضة االأورام التي ت�ضيب 

الدماغ.
بظهور  ارتبطت   :2 رقم  احلمراء  ال�ضبغة   

اأورام ت�ضيب املثانة وامل�ضالك البولية. 
ُمنت�ضر  ا�ضتخدامها  اخل�����ض��راء:  ال�ضبغة   
كرمي  واالآي�����س  وامل�ضروبات  احللويات  �ضناعة  يف 
يف  االإ���ض��راف  اأن  وثبت  التجميل،  وم�ضتح�ضرات 
ا�ضتخدامها يوؤدي اإلى زيادة احتمالية ظهور اأورام 

املثانة. 
ال�����ض��ب��غ��ة احل����م����راء رق�����م 3: ه���ي م���ادة   

ُم�ضرطنة، وتوؤثر على الغدة الدرقية. 
اأن��ه��ا   ال�����ض��ب��غ��ة احل����م����راء رق����م 40: ث��ب��ت 
بفرط  وت�ضيب  املناعي،  اجلهاز  بتدهور  ل  تعجِّ

احل�ضا�ضية.
 ال�ضبغة ال�ضفراء رقم 5: ُت�ضَتخَرج اأ�ضا�ضا 
حركة  على  تاأثريها  وثبت  الفحم،  ُق��ط��ران  م��ن 

و�ضلوكيات االأطفال وفرط احل�ضا�ضية.
وي�����ض��اع  رق������م 6:  ال���������ض����ف����راء  ال�������ض���ب���غ���ة   
ا�ضتخدامها يف املخبوزات وامل�ضروبات واحللويات 
اجليالتينية وال�ضجق، وخطورتها متتد اإلى اإ�ضابة 

الغدة الكظرية، واأورام الكلى.
التوعية.. املدخل الرئي�ص لل�ضالمة

الغذائية  امل���واد  جتنب  االأف�����ض��ل  ك��ان  اإذا    
اال�ضطناعية،  االأل��وان  فيها  تدخل  التي  واالأطعمة 
فاإن االإ�ضرار على تناولها يتطلب مزيدا من احلذر 
بها،  امل�ضموح  الِن�ضبة  تتجاوز  ال  بحيث  واحليطة، 
وال نتناول اأغذية واأطعمة بها االألوان غري مطابقة 
ملعايري املوا�ضفات القيا�ضية املعتمدة دوليًا وحمليًا.
ن���ق���اط، مي��ك��ن حت��دي��د جم��م��وع��ة من   ويف 
حد  لتحقيق  ال��ت��وع��وي��ة،   والتو�ضيات  الن�ضائح 
االأمان وال�ضالمة يف اأغذيتنا واأطعمتنا، من خطر 

االألوان اال�ضطناعية: 
اأوًل: احلر�س على عدم االإ�ضراف يف تناول   
املنتجات الغذائية واالأطعمة التي حتتوي على مواد 

ملونة.
ُم�ضنع  غ��ذائ��ي  منتج  ���ض��راء  جتنب  ث��ان��ي��اً:   
تخلو عبوته من بيان كامل باأ�ضماء املواد امل�ضافة، 
وحتديد دقيق الأرقام امللوثات، واملوافقة ال�ضريحة 
املنتج  ت��داول  على  والرقابية  ال�ضحية  للجهات 

الغذائي املُ�ضنع. 
االأغذية  تناول  على  االأط��ف��ال  تعويد  ث��ال��ث��اً:   

ة باملنزل، واالإكثار من اخل�ضراوات والفاكهة  املُعدَّ
املُ�ضنعة  احل��ل��وى  ت��ن��اول  م��ن  واحل���د  الطبيعية، 
تبني  حيث  وال�ضوكوالته،  ك��رمي  واالآي�����س  واجليلي 
املح�ضوة  امل��واد  ه��ذه  تناول  االأط��ف��ال  »اإدم���ان«  اأن 
اإل��ى  ي���وؤدي  اال�ضطناعية  واالأل�����وان  باملُ�ضيفات 

م�ضاكل عديدة تبداأ من ت�ضو�س االأ�ضنان وال تنتهي 
باحل�ضا�ضية. 

الإي�����ض��اح  تثقيفية  ب���رام���ج  اإع�����داد  راب�����ع�����اً: 
االأ�ضرار ال�ضحية الناجمة عن ا�ضتخدام امللونات 

اال�ضطناعية.



تعامالتها الدولية تصل إلى 350 مليار دوالر عام 2015

األجهزة الطبية..
سوق رائجة .. ال تخلو من الغش

موقعا  الطبية  األجهزة  تحتل  الحديث،  الطب  منظومة  في 
في  كبير  بشكل  عليها  يعول  حيث  األهمية،  حيث  من  متقدما 
تشخيص األمراض بشكل دقيق، واإلسهام في رعاية المرضى 
في الحاالت المزمنة، وتقديم الدعم الصحي قبل وأثناء وبعد 

إجراء العمليات الجراحية.
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جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي وتستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في المستشفيات للتشخيص الطبي



�ضهدت العقود الثالثة املا�ضية، تطوًرا كبرًيا 
يف �ضناعة االأجهزة الطبية، بف�ضل ما ا�ضتحدث 
م��ن ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ق��دم��ة، وب��ح�����ض��ب امل��وؤ���ض��رات، 
املزيد  جعبته  يف  يحمل  املنظور  امل�ضتقبل  ف��اإن 
ك��ف��اءة يف  اأك���رث  اأج��ه��زة  التطوير، وظ��ه��ور  م��ن 

الت�ضخي�س والعالج ورعاية املر�ضى.
ف���اإن �ضناعة  ال�����ض��ن��اع��ات،  م��ن  وك��غ��ريه��ا 
من  النفو�س  �ضعاف  يتهددها  الطبية،  االأجهزة 
الغ�ضا�ضني واملقلدين الذين يتطفلون على موائد 
هذه ال�ضناعة، وخطورتهم اأو باالأحرى جرميتهم 
لي�ضت اقت�ضادية وكفى، واإمنا ممتدة اإلى تهديد 
ه��ذه  م��ث��ل  ي�ضتعملون  ال��ذي��ن  امل��ر���ض��ى،  �ضحة 

االأجهزة املغ�ضو�ضة واملقلدة.
تاريخ  امللكي رقم: م/6/  املر�ضوم    بح�ضب 
1428/1/25، يعرف اجلهاز الطبي باأنه »اأداة/ 
جهاز، ي�ضتخدم لوحده اأو مع غريه، الأداء عمله، 
ي�ضتخدم  اأن  وت�ضنيعه  ت�ضميمه  من  ويق�ضد 
ويكون  طبية،  واأه���داف  الأغ��را���س  الب�ضر  على 
بو�ضائل  حمقق  غ��ري  املطلوب  الرئي�س  ت��اأث��ريه 
اإمنا   ،Meta Bolisme الغذائي  التمثيل  اأو  دوائية 
هذه  مبعاونة  الوظيفة  هذه  حتقيق  املمكن  من 

االأجهزة  تلك  وت�ضمى  الو�ضائل، 
للغر�س،  امل��ع��دة 

ج�ضم  يف  جزئًيا  اأو  كلًيا  زرعها  ليتم  وامل�ضممة 
للطاقة  م�ضدر  على  تعتمد  وال��ت��ي  االإن�����ض��ان، 
الكهربائية، لتعمل بطريقة �ضليمة، اأو اأي م�ضدر 
للطاقة، غري التي يتم توليدها مبا�ضرة يف ج�ضم 

االإن�ضان، اأو اجلاذبية«.
 ويف تعريف اآخر، فاإن اجلهاز الطبي هو »كل 
اأداة ت�ضتخدم الأغرا�س طبية، ولي�ضت بدواء، وال 

مبنتج بيولوجي«.
خم�ص فئات لالأجهزة الطبية

االأوروب��ي��ة،  التنظيمية  للتوجيهات  ووف��ًق��ا    
فئات  خم�س  �ضمن  الطبية  االأج��ه��زة  ت�ضنف 

رئي�ضة هي:

)1( االأجهزة الطبية الن�ضطة القابلة للغر�س 
والتي   ،Oispositif Medical implantable act if

ذلك  ع��ن  خمتلف  م�ضدر  م��ن  الطاقة  ت�ضتمد 
الذي ينتجه اجل�ضم الب�ضري، ومنها مثاًل جهاز 

تنظيم �ضربات القلب. 
يف  امل�����ض��ت��ع��م��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ة  االأج����ه����زة   )2(
ال�ضبغي  التثلث  كاختبار  املخربي،  الت�ضخي�س 

 .Test trisomie

للطلب،  وف��ًق��ا  م�ضنعة  طبية  اأج��ه��زة   )3(
كاأطقم االأ�ضنان اال�ضطناعية. 

لتقومي  املخ�ض�ضة  الطبية  االأج��ه��زة   )4(
االإعاقة. 

)5( باقي االأجهزة الطبية وهي: 
 Implants اأجهزة غري ن�ضطة قابلة للغر�س -
على  القلب  و�ضمامات  البديلة،  العد�ضات  مثل 

�ضبيل املثال. 
املغناطي�ضي،  بالرنني  ت�ضوير  جتهيزات:   -

ت�ضوير طبقي حموري، اأجهزة تنف�س �ضناعي. 
وتعترب  الطبية:  االأج��ه��زة  اإك�ض�ضوارات   -

جزءا من االأجهزة الطبية.  
وتعول �ضناعة االأجهزة الطبية على علم قائم 
الطبية«،  »الهند�ضة  علم  ه��و  ب��ذات��ه 
الهند�ضة  ع��ل��وم  ب��ني  يجمع  ال���ذي 
والكهربائية  )امليكانيكية 
واالإلكرتونية واحلا�ضوبية( 
احليوية  الطبية  وال��ع��ل��وم 
الفيزيولوجية، حيث تطبق 
ال��ن��ظ��ري��ات وال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال��ه��ن��د���ض��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة، 
ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع وحت��ل��ي��ل 
الطبية  امل�����ض��ك��الت  وح���ل 
وذلك من خالل  احليوية، 
واأج��ه��زة  اأدوات  ت�ضميم 
منا�ضبة لقيا�س املنظومات 
واحليوية  الفيزيولوجية 

10000 شركة حول 
العالم تعمل في تصنيع 

األجهزة الطبية
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معاجلة  على  ق���ادرة  اأج��ه��زة  وتطوير  وفهمها، 
درا�ضة  يتطلب  مما  معها،  والتعامل  االأم��را���س 

طريقة عمل هذه االأجهزة و�ضيانتها ومنذجتها.
االإبداع  ب�ضكل كبري  تتيح  الطبية  والهند�ضة   
امل��ج��االت  لتنوع  وذل���ك  واالخ�����رتاع،  وال��ت��ط��وي��ر 
الفيزيولوجية،  املنظومات  ول�ضخامة  الطبية، 

التي يتعامل معها هذا املجال الهند�ضي.
  واأكرث التقنيات رقًيا وتقدًما، واأغالها ثمًنا، 

ت�ضتخدم يف جمالني اأحدهما الهند�ضة الطبية.
 ويعمل املهند�س الطبي يف امل�ضايف والعيادات 
ا  واأي�ضً و�ضيانتها،  واالأجهزة  باملعدات  لتجهيزها 
ب�ضناعة  املتخ�ض�ضة  الطبية  بال�ضركات  يعمل 
ب�ضيانة  املتخ�ض�ضة  تلك  اأو  الطبية،  االأجهزة 
البحث  م��راك��ز  اأو  وبيعها،  الطبية،  االأج��ه��زة 
االأج��ه��زة  تطوير  يف  تبحث  )ال��ت��ي  كاجلامعات 
الطبية، وحتليل وفهم وحل امل�ضكالت البيولوجية 

ب�ضكل اأكرب(. 
جتارة عاملية �ضخمة 

يف  وردت  ح��دي��ث��ة،  الإح�����ض��ائ��ي��ات  وف��ق������ً��ا   
االأمل��اين    MEDICA معر�س    عن  �ضادر  تقرير 
فاإن  الطبية،  واملعدات  االأجهزة  يف  املتخ�ض�س 
تعمل  العامل،  حول  �ضركة   10000 ال�  يناهز  ما 
املائة  80 يف  الطبية،  االأجهزة  ت�ضنيع  يف جمال 
منها �ضركات متو�ضطة و�ضغرية، معظمها يرتكز 
االحت��اد  ودول  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

االأوروبي وا�ضرتاليا وكندا واليابان.
وبح�ضب االإح�ضائيات و�ضلت قيمة التداول

العاملية  ال�����ض��وق  يف  ال��ت��داول  قيمة  وت��ق��در   
االأدوي��ة،  �ضوق  قيمة  ثلث  بنحو  الطبية  لالأجهزة 
قيمة  و�ضلت  2010م  العام  تقديرات  وبح�ضب 
التداول يف هذه ال�ضوق اإلى نحو 264 مليار دوالر 
جت��ارة  حجم  يقفز  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  اأم��ري��ك��ي، 
مع  لي�ضل  العامل،  م�ضتوى  على  الطبية  االأجهزة 
نهاية العام )2015م( اإلى نحو 349 مليار دوالر، 

اأي بزيادة منو ت�ضل اإلى نحو 7 يف املائة عن العام 
 236 نحو  تبلغ  اأن  املتوقع  من  والتي  )2014م( 

مليار دوالر وفق اأحدث التقديرات.
كاأكرب  االأمريكية  املتحدة  الواليات  وتاأتي    
االأ�ضواق العاملية يف االأجهزة الطبية، بحجم ي�ضل 
العاملية،  ال�ضوق  املائة من حجم  44 يف  نحو  اإلى 
ثم  املائة،  يف   32 بنحو  االأوروب��ي��ة  ال�ضوق  تتبعها 
ال�ضوق االآ�ضيوية بنحو 18 يف املائة، وهذه االأخرية 
مقارنة  ال�ضريع،  بالنمو  االآخ���ذة  االأ���ض��واق  م��ن 

بال�ضوقني االأمريكية واالأوروبية.

 واإلى وقت قريب، كانت ال�ضركات التي تعمل 
يف جمال ت�ضنيع االأجهزة الطبية تركز اأكرث على 
يقني  فهي على  االآن  اأما  املتحدة،  الواليات  �ضوق 
وذات  فعالة  اأجهزة  وت�ضنيع  ابتكار  عليها  ب��اأن 
نا�ضئة  واأ�ضواق  دول  يف  ا  اأي�ضً بيعها  ليتم  كفاءة 

مثل الهند وال�ضني.
 ووفًقا الأبحاث ال�ضوق )RNR(، فقد كان حجم 
�ضوق االأجهزة الطبية يف ال�ضني 20 مليار دوالر 
يف العام 2012م، ويقدر اأن ينمو لي�ضل اإلى نحو 

54 مليار دوالر بحلول عام 2020م.

معظم الشركات تتركز 
في أمريكا وأوروبا وأستراليا.

كثير من الدول 
النامية تعاني تهريب األجهزة 
المستعملة بسبب ضعف الرقابة
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الطبية  االأجهزة  ال�ضوق اخلليجية من  وكانت   
دوالر،  مليار   1،7 بنحو  تقدر  2009م  العام  حتى 
اأ�ضواق  وت�ضكل  للفرد،  45 دوالًرا  يعادل نحو  اأي ما 
املنطقة،  يف  االأ���ض��واق  اأك��رب  واالإم���ارات  ال�ضعودية 
ال�ضنوي  املعدل  ويقدر  املائة،  ال�80 يف  تفوق  بقيمة 
و�ضل  حيث  املائة،  يف   5 بنحو  االأ���ض��واق  ه��ذه  لنمو 
اخلليج  منطقة  يف  الطبية  االأج��ه��زة  �ضوق  حجم 
العربي يف العام 2013م اإلى اأكرث من ملياري دوالر. 

اإطار تنظيمي دويل 
  يخ�ضع تطور قطاع االأجهزة الطبية، املرتبط 
تنظيمية  الأط��ر  التكنولوجيا،  بتطور  وثيق  ب�ضكل 
هذا  يف  ت��ق��دًم��ا  االأك���رث  ال��ب��ل��دان  م��ن  بكل  خا�ضة 
اأول جهد دويل  1993���ض��ه��د  ال��ع��ام  وك��ان  امل��ج��ال، 
 Harmonization االإج����راءات  تن�ضيق  اإل��ى  يهدف 

اإن�ضاء  مت  حيث  الوطنية،  التنظيمية  االأط��ر  بني 
ال�ضامل  التن�ضيق  اأج��ل  م��ن  العمل  جمموعة 

للحد   Global Harmonization task force

تبادل  وجه  يف  التنظيمية،  احلواجز  من 
اأثبتت  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجيا 

ال�ضالمة يف  اأ�ضول  واحرتام  كفاءتها، 
اأدائها، وت�ضجيع التقارب بني املعايري 

ب�ضالمة  املتعلقة  التنظيمية  واملمار�ضات  والقواعد 
اال�ضتعمال وجودة اأداء االأجهزة الطبية.

وجدير باالإ�ضارة، فاإن هذه املجموعة الدولية   
التنظيمية  ال�ضلطات  ميثلون  اأع�ضاء  من  تتاألف 
وال�ضركات امل�ضنعة يف الدول املوؤ�ض�ضة للمجموعة، 
وهي الواليات املتحدة االأمريكية واالحتاد االأوروبي 
اجلهود  هذه  واأثمرت  واليابان،  وكندا  واأ�ضرتاليا 

تت�ضمن  من�ضقة،  توجيه  وثائق  ون�ضر  اإ�ضدار  عن 
املبادئ االأ�ضا�ضية ملا ي�ضمى »املنهج اجلديد« الذي 
يحتوي حتديًدا للحد االأدنى من املتطلبات الواجب 
الت�ضويق،  قيد  االأجهزة  و�ضع  اأج��ل  من  احرتامها 
اال�ضتعمال،  ب�ضالمة  االأ�ضا�ضية  املطالب  وحتديد 
فئة  كانت  مهما  املخاطر(  )العائد/  ن�ضبة  وتقييم 

ت�ضنيف اجلهاز.
مل  ال����دويل  التنظيمي  االإط����ار  ه���ذا  اأن  اإال   
ط��راأت،  التي  امل�ضتجدات  بعد  خا�ضة  كافًيا  يكن 
الطبية،  االأجهزة  اإنتاج  لعوملة  العائدة  والتحديات 
وظهور املزيد من التقنيات اجلديدة، ومن ثم كانت 
الدعوة اإلى اإن�ضاء املنتدى العاملي ملنظمي االأجهزة 
الطبية، والذي مت اإن�ضاوؤه بالفعل يف اأكتوبر 2011م، 

ومن بني اأهدافه الرئي�ضة: 
 - ن�ضر منوذج تنظيمي فعال لالأجهزة الطبية. 
التقارب  تهدد  التي  للمخاطر  الت�ضدي   -  

التنظيمي الدويل يف هذا املجال.
 اإلى جانب ذلك كانت منظمة ال�ضحة العاملية 
امل��ب��ادرة  »م�����ض��روع  املو�ضومة  مبادرتها  اأطلقت 
ت�ضتهدف  وهي  ال�ضحية«،  للتكنولوجيا  العاملية 
اإدارتها،  واأدوات  ال�ضحية،  التكنولوجيا  �ضياغة 
م�ضروع  وك��ذا  االبتكارية،  التكنولوجيا  واختبار 
اأولويات االأجهزة الطبية، وتوفري بيانات مرجعية 
عاملية ب�ضاأن التكنولوجيا ال�ضحية، ال�ضيما ب�ضاأن 
واأ�ضاليب  الطبية،  باالأجهزة  اخلا�ضة  ال�ضيا�ضات 

اإدارة هذه االأجهزة، وتنظيمها، وا�ضتخدامها. 
غ�ص الأجهزة الطبية 

  مل مينع و�ضع القوانني والت�ضريعات املجرمة 
وج��ود  م��ن  الطبية  االأج��ه��زة  وت��زي��ي��ف  لتقليد 
حاالت غ�س وا�ضعة يف هذه االأجهزة، ت�ضتهدف 

باالأ�ضا�س اأ�ضواق الدول النامية.
امل�ضدر  ف��اإن  دول��ي��ة،  تقارير  وبح�ضب    
ويقول  ال�ضني،  هو  االأج��ه��زة  لهذه  الرئي�س 
االأدوي���ة  ل�ضركات  الفرعية  اللجنة  رئي�س 
املنبثقة عن اللجنة الطبية بغرفة الريا�س 
ال��ق��ا���ض��م: »ام��ت��د الغ�س  ال��دك��ت��ور وائ���ل 
ومنتجات  طبية  اأجهزة  لي�ضمل  التجاري 
ال��رع��اي��ة ال�����ض��ح��ي��ة، م��ث��ل ال��ع��د���ض��ات 
واالأدوات  وامل���ح���اق���ن،  ال���ال����ض���ق���ة، 
اجل���راح���ي���ة، وال���ك���را����ض���ي امل��ت��ح��رك��ة 

وغريها«.
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وي��و���ض��ح    
ال�ضمعية  لالإعاقة  ال�ضعودية  اجلمعية 
طيبة:  حممد  خالد  الدكتور  االأ�ضتاذ 
»زادت اأطماع ذوي النفو�س ال�ضعيفة، حيث طالت 
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يد الغ�س التجاري والتزوير هذا املجال احل�ضا�س، 
�ضارت  االأهمية  �ضديدة  قيا�ضات  اأجهزة  اإن  حتى 
قيا�س  اأج��ه��زة  مثل  والتزييف،  الغ�س  مرمى  يف 

ال�ضغط، واأجهزة قيا�س ال�ضكر ونحوهما«.
العامل  دول  من  كثري  ابتليت  كما  وي�ضيف:    
النامي بظاهرة اأخرى ال تقل خطورة، وهي ظاهرة 
جلها  وه��ذه  امل�ضتعملة،  الطبية  االأجهزة  تهريب 
واالحت��اد  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  من  ق��ادم 
االأخرية  الثالث  ال�ضنوات  ويف  واليابان،  االأوروبي 
�ضهدت رواجا كبرًيا يف اأ�ضواق بع�س بلدان ال�ضرق 
املقلدة  الطبية  االأج��ه��زة  كانت  واإذا  االأو���ض��ط، 
من  االأخطر  فاإن  امللكية،  حقوق  تهدر  واملغ�ضو�ضة 
نية  بح�ضن  الذي  املري�س،  تهدر �ضحة  اأنها  ذلك 

ياأمل منها خرًيا وت�ضتنزف ماله.

  اإن خطر االأجهزة امل�ضتعملة يكون يف بع�س 
احلاالت كارثًيا، وخا�ضة عندما ال تكون معقمة على 
فريو�ضات  على  حتتوي  اأن  ميكن  حيث  جيد،  نحو 

�ضديدة اخلطورة، وت�ضبح م�ضدر عدوى.

االأمريكي  املعهد  رئي�س  ق��ال  ذل���ك،  وح���ول   
»اإن  �ضالم:  اإ�ضماعيل  الدكتور  اأو�ضطي  ال�ضرق 
اأ�ضد  امل�ضتعملة  الطبية  واالأجهزة  االآالت  ا�ضترياد 
مكمنا  تكون  ما  غالًبا  فهي  نت�ضور،  مما  خطًرا 
التعاي�س  على  ال��ق��ادرة  وامليكروبات  للفريو�ضات 
من  كثري  مقاومة  وت�ضتطيع  طويلة،  لفرتات  فيها 
اأن  ب��وؤرة ع��دوى، وب��داًل من  املطهرات، ثم ت�ضبح 
تكون معينا على الت�ضخي�س والعالج ت�ضبح ناقلة 

للمر�س«.
 واأ�ضار الدكتور اإلى اأنه من ال�ضروري ت�ضديد 
والبحرية،  والربية  اجلوية  املنافذ  على  الرقابة 
وكذا  امل�ضتعملة،  االأج��ه��زة  ه��ذه  مثل  تهريب  ملنع 
خماطرها،  وجتنب  واملغ�ضو�ضة،  املقلدة  االأجهزة 

ف�ضحة االإن�ضان تاأتي يف مقدمة الأولويات.

من الضروري تشديد 
الرقابة على المنافذ الجوية 

والبرية والبحرية، لمنع تهريب 
مثل هذه األجهزة المستعملة، 

وكذا األجهزة المقلدة 
والمغشوشة
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اقتصادواء

26 مليار ريال مبيعات األدوية المتوقعة بحلول 2018

تسويق الدواء
بـضوابط صارمة ومواصفات قياسية

العربية  المملكة  تعتبر    
أسواق  أكبر  من  السعودية 
العربية،  بالمنطقة  األدوية 
المائة  في   60 على  وتستحوذ 
في  المباعة  األدوية  من 
بقيمة  العربي  الخليج  منطقة 
تقدر بنحو 19 مليار ريال، وبسبب 
انتشار غش الدواء عالميًا، كان 
من المهم مراقبة كل ما يخص 

سالمة األدوية ومأمونيتها.
العامة  الهيئة  وتضطلع    
الدور  بهذا  والدواء  للغذاء 
أجله  ومن  األهمية،  البالغ 
للتيقظ  الوطني  المركز  أنشأت 
الذي  الدوائية،  والسالمة 
والمستحضرات  األدوية  يتابع 
تسويقها،  بعد  الصيدالنية 
مستمرًا  تقييمًا  ويجري 
لجودتها، ويكشف عن األعراض 
البالغات  ويستقبل  الجانبية، 

المتعلقة بهذا الشأن.
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قفزة يف املبيعات
يف  االأدوي����ة  مبيعات  اأن  اإل��ى  التوقعات  ت�ضري    
العام  بحلول  امل��ائ��ة  يف   60 بن�ضبة  �ضتقفز  اململكة 
2018م لت�ضجل 26 مليار ريال، بدعم من عوامل عدة 
وتغري  ال�ضكان،  بني  ال�ضن  كبار  عدد  ازدي��اد  اأبرزها 
التي  االأمرا�س  يف  زي��ادة  وح��دوث  ال�ضكاين،  الو�ضع 
وارتفاع  ال�ضخ�س،  يحياها  التي  احلياة  بنوع  ترتبط 
توليها  ال��ت��ي  الكبرية  والعناية  ال�ضعوديني،  اإن��ف��اق 
وذلك  لل�ضحة،  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  حكومة 
العاملي  ماركت�س«  اآند  »ري�ضري�س  موقع  تقرير  بح�ضب 

 .Research and Markets

الهيئة  متابعة  جاءت  العوامل  تلك  كل  وب�ضبب    
ور�ضدها لكل ما ي�ضتجد من معلومات تخ�س �ضالمة 
امل�ضتخدمة  ال�ضيدالنية  امل�ضتح�ضرات  وماأمونية 
اأجله،  من  اأن�ضئت  ال��ذي  للهدف  تفعياًل  اململكة،  يف 
واالأجهزة  وال��دواء  الغذاء  على  االإ�ضراف  يف  واملتمثل 
القيا�ضية  املوا�ضفات  وو�ضع  والت�ضخي�ضية  الطبية 
م�ضنعة  اأو  م�ضتوردة  كانت  ���ض��واء  لها،  االإل��زام��ي��ة 
حمليًا، ف�ضاًل عن مراقبتها وفح�ضها يف خمترباتها 
اأو خمتربات اجلهات االأخرى، وتوعية امل�ضتهلك بكل 
وكافة  الطبية  واالأج��ه��زة  وال���دواء  بالغذاء  يتعلق  ما 

املنتجات وامل�ضتح�ضرات املتعلقة بذلك.
اإجراءات الرخ�ضة

   ب��ه��دف ���ض��م��ان االأدوي�������ة وامل�����ض��ت��ح�����ض��رات 
الهيئة  و�ضعت  اململكة،  يف  امل�ضتخدمة  ال�ضيدالنية 
التي  االإج���راءات  من  ع��ددًا  وال���دواء،  للغذاء  العامة 
متنح مبوجبها رخ�ضة لل�ضركات التي ترغب يف ت�ضويق 
ال�ضيدالنية  وامل�ضتح�ضرات  االأدوي���ة  من  منتجاتها 

والع�ضبية يف اململكة.
   ومن اأبرز هذه االإجراءات �ضرورة تعيني وكيل 
حملي اأو اأكرث، على اأن يكون للوكيل م�ضتودع مرخ�س 
والع�ضبية  ال�ضيدالنية  بامل�ضتح�ضرات  ل��الجت��ار 

باجلملة.
للم�ضتح�ضرات  املحلي  للم�ضنع  بالن�ضبة  اأم��ا    
ال�ضيدالنية والع�ضبية فيجب اأن يكون هناك م�ضتودع 
ال�ضيدالنية  ب��امل�����ض��ت��ح�����ض��رات  ل��الجت��ار  م��رخ�����س 
والع�ضبية باجلملة اأو وكيل حملي اأو اأكرث للم�ضتح�ضر.

امل�ضتح�ضرات  �ضركات  على  الهيئة  وا�ضرتطت    
اأو وكالئها  اأو االأجنبية  ال�ضيدالنية والع�ضبية املحلية 
اأح��د  اأو  ال�ضركة  ت�ضجيل  بطلب  التقدم  املعتمدين 
ت�ضويق  م�����ض��ان��ع��ه��ا ح�����ض��ب من����وذج ط��ل��ب رخ�����ض��ة 
من  وموقعًا  معبئًا  يكون  اأن  على  دوائ��ي،  م�ضتح�ضر 
اإرفاق  بجانب  ال�ضركة،  بختم  وخمتومًا  الفني  املدير 
ون�ضاط  ن��وع  ومنها  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��وث��ائ��ق  م��ن  ع��دد 
اململوكة  امل�ضانع  وع��دد  تاأ�ضي�ضها  وت��اري��خ  ال�ضركة 

بامل�ضانع  ال�ضركة  عالقة  اإلى  اإ�ضافة  وعناوينها،  لها 
ومدى م�ضوؤوليتها القانونية والفنية والتجارية عنها.

  وع���الوة على ذل��ك ف��ال ب��د م��ن اإرف���اق �ضورة 
التجارة  وزارة  يف  الوكالة  ت�ضجيل  قيد  من  م�ضدقة 
من  م�ضدقة  ���ض��ه��ادة  م��ع  امل��م��ل��ك��ة،  يف  وال�����ض��ن��اع��ة 
ال�ضلطات الرقابية على ال�ضركات وامل�ضانع االأجنبية 
اجل��ي��دة  امل��م��ار���ض��ة  ب��اأ���ض�����س  امل�ضنع  ال��ت��زام  تثبت 
قيام  يثبت  ما  مت�ضمنة   ،)GMP( الدوائي  للت�ضنيع 
اإلى  اإ�ضافة  عليه،  ال��دوري  بالتفتي�س  ال�ضلطات  هذه 
املفعول  �ضاري  امل�ضنع  ترخي�س  من  م�ضدقة  �ضورة 
�ضادر عن اجلهة الرقابية يف بلد امل�ضنع، مو�ضحًا به 

خطوط االإنتاج.
قائمة  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��وث��ائ��ق  تت�ضمن  ك��م��ا    
بامل�ضتح�ضرات التي ينتجها امل�ضنع وتواريخ ت�ضجيلها 
مع  فيها،  امل�ضوق  وال���دول  املن�ضاأ  بلد  يف  وت�ضويقها 
البلدان  باأ�ضماء  ال�ضركة  من  وخمتومة  موقعة  قائمة 
امل�ضجلة بها، بجانب نبذة عن ن�ضاط ال�ضركة يف جمال 
االأبحاث والتطوير وتعهد بااللتزام مبا ورد يف املدونة 

ال�ضعودية للت�ضويق الدوائي.
عن  تف�ضيلي  ملف  تقدمي  االإج���راءات  وت�ضمل    
امل�ضنع مع حتديد خطوط االإنتاج التي ترغب ال�ضركة 
يف ت�ضجيلها، وتقدمي ملف مكتمل امل�ضوغات النظامية 
يف  ال�ضركة  ترغب  م�ضتح�ضرات  اأو  م�ضتح�ضر  الأول 

ت�ضجيلها وت�ضويقها يف اململكة. 
والتي  للم�ضتح�ضر  امل�ضوقة  لل�ضركة  وبالن�ضبة    
فقد  بذاتها،  قائمة  م�ضتح�ضرات  م�ضانع  متلك  ال 
و�ضعت الهيئة عددا من ال�ضروط للموافقة على طلب 
ت�ضجيلها للم�ضتح�ضر، منها اأن يكون امل�ضتح�ضر املراد 
ت�ضويقه مبتكرًا، مع تعهد من ال�ضركة باإجراء اإحدى 
تاريخ  من  �ضنتني  بعد  اململكة  يف  الت�ضنيع  خطوات 
بتعليق  الهيئة  تقوم  االلتزام  عدم  حال  ويف  ت�ضويقه، 
ت�ضجيل امل�ضتح�ضر، وُت�ضتثنى من ذلك ال�ضركات التي 

تقوم بت�ضنيع امل�ضتح�ضر كاماًل يف م�ضنع حملي.
  كما يجب على ال�ضركة امل�ضوقة اإبالغ الهيئة قبل 
ف�ضخ اأو انتهاء عقد الت�ضويق اأو الت�ضنيع ب�ضتة اأ�ضهر 

على االأقل.

  اآلية تفتي�ص
و�ضعت  ال�ضابقة،  االإج�����راءات  ج��ان��ب  اإل���ى    
اأ�ض�س  تطبيق  م��ن  للتاأكد  للتفتي�س،  اآل��ي��ة  الهيئة 

املمار�ضة اجليدة.
بت�ضديد  الوكيل  اأو  ال�ضركة  تقوم  اأن  فبعد    
املقابل املايل، يتم تقييم تقرير التفتي�س وفقًا لعدد 
من االإجراءات، فاإذا كانت هناك بع�س املالحظات 

ُتعطى ال�ضركة مهلة ال تتجاوز 90 يومًا لتعديلها.
املمار�ضة  اأ�ض�س  يطبق  امل�ضنع  كان  اإذا  اأم��ا   
الت�ضجيل  التقرير على جلنة  اجليدة، فيتم عر�س 
االإن��ت��اج  خ��ط��وط  ت�ضجيل  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  ب��ط��ل��ب 
الأ�ض�س  تطبيقها  من  والتاأكد  زيارتها،  متت  التي 
املمار�ضة اجليدة، ثم ت�ضدر الهيئة خطاب ت�ضجيل 
عليها  املوافقة  متت  التي  االإنتاج  خطوط  مت�ضمنًا 
�ضاري ملدة خم�س �ضنوات من تاريخ �ضدوره، ويتم 
اإ�ضدار �ضهادة الت�ضنيع اجليد لل�ضركات وامل�ضانع 

الوطنية.
ملالحظات  امل�ضنع  تعديل  ع��دم  حالة  ويف    
الت�ضجيل  التقرير على جلنة  يتم عر�س  التفتي�س، 
بطلب عدم املوافقة على ت�ضجيله، وال يحق للم�ضنع 
التقدم بطلب جديد الإعادة ت�ضجيله اإال بعد م�ضي 
على  الت�ضجيل،  جلنة  قرار  �ضدور  تاريخ  من  عام 
رف�س  التي  املالحظات  تعديل  يثبت  ما  يقدم  اأن 

الت�ضجيل ب�ضببها.

ثلث الواردات يأتي من أمريكا

ي�ضل حجم ا�ضتهالك اململكة من االأدوية اإلى 
بن�ضبة تزيد  19 مليار ريال �ضنويا،  اأكرث من 
على 60 يف املائة من �ضوق الدواء يف منطقة 

اخلليج العربي.
ا�ضترياد  على  كبري  ب�ضكل  اململكة  وتعتمد 
80 يف  اإل��ى  ال��دواء من اخل��ارج بن�ضبة ت�ضل 
املائة من االحتياج املحلي لل�ضوق، ثلثها ياأتي 

من الواليات املتحدة االأمريكية.
ويوجد يف اململكة اأكرث من 27 م�ضنعًا حمليًا 
مليون   600 م��ن  اأك��رث  ا�ضتثماراتها  ل��ل��دواء 
وطنية  ل�ضركات  م�ضنعًا   14 منها  دوالر، 
اجلن�ضيات،  متعددة  ل�ضركات  فروع  والباقية 
اأكرث من  يغطي  امل�ضانع ال  اإنتاج هذه  اأن  اإال 

20 يف املائة من الطلب املحلي على الدواء.
 وت�ضتورد اململكة احتياجاتها من االأدوية من 

غرب اأوروبا والواليات املتحدة االأمريكية. 

إنشاء مركز وطني 
يتابع األدوية بعد تسويقها 

وآلية تفتيش للتأكد من تطبيق 
أسس الممارسة الجيدة
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املن�ضاآت  نظام  من  ع�ضر  الثالثة  للمادة  طبقا 
بقرار جمل�س  ال�ضادر  ال�ضيدالنية  وامل�ضتح�ضرات 
1425ه���، ف��اإن ن�ضبة ربح  78 يف عام  ال��وزراء رقم 
فاأقل  ريااًل   50 �ضعره  البالغ  الدواء  على  ال�ضيدلية 
20 يف املائة، وال��دواء الذي يرتاوح �ضعره بني  تبلغ 
اأكرث من 50 اإلى 200 ريال 15 يف املائة، اأما الدواء 
الذي يتجاوز �ضعره 200 ريال فتكون ن�ضبة الربح 10 

يف املائة.
وت�ضري  تتوقف،  ال  ال�ضيدليات  افتتاح  حركة 
ظاهرة  ح��ول  ت�ضاوؤالت  يثري  ما  و���ض��اق،  ق��دم  على 
الزيادة الكبرية يف ال�ضيدليات، وخا�ضة اأن غالبية 
�ضيدليات  م��ن  اأدوي��ت��ه��م  على  يح�ضلون  املر�ضى 
من  اأو  ط��ب��ي��ًا،  ت��اأم��ي��ن��ًا  الم��ت��الك��ه��م  امل�ضت�ضفيات 
يعاجلون  التي  احلكومية  امل�ضت�ضفيات  �ضيدليات 
وجود  مع  وخ�ضو�ضًا  حمفزة،  الربح  فن�ضبة  فيها، 
و�ضبغات  الكرميات  مثل  االأدوي��ة  غري  اأخ��رى  �ضلع 
وغريها  االأطفال  وم�ضتلزمات  وال�ضامبوات  ال�ضعر 

التي تزداد فيها معدالت الربح بن�ضب عالية.

السوق  في  ثالثة  صيدلية  توجد  وثانية  صيدلية  كل  بين  ما 
السعودية، فهناك زيادة كبيرة وغير مبررة في أعداد الصيدليات 
في المملكة تصل إلى حد التخمة، وخاصة في المدن الرئيسة، 
بل  كثرتها،  في  ليس  والمطاعم  كالبقاالت  الصيدليات  وصارت 
درجة  الى  وصواًل  الدواء  حدود  تجاوزت  التي  محتوياتها  في 
تحولها الى بقالة تحوي العديد من المواد االستهالكية وربما 

الضارة منها.
المملكة،  مناطق  في  آخر  بعد  يومًا  تزداد  الصيدليات  أعداد 
وبنهاية العام 1433ه�، بلغ عدد الصيدليات في المملكة 6947 
صيدلية، بواقع صيدلية لكل 4203 أشخاص، وغالبًا ما نجد بضعة 
صيدليات في الشارع الواحد تحت مظلة شركة واحدة أو شركات 
مختلفة، مما يطرح تساؤالت عن جدوى ربحية الصيدليات في 
ظل القرب المكاني وقوة المنافسة في منتجات واحدة، وهل 

االستثمار في الدواء مربح إلى هذا الحد؟

تنظيم افتتاح ال�ضيدليات
املن�ضاآت  لنظام  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  تنظم 
�ضوق  ال��ع��م��ل يف  ال�����ض��ي��دالن��ي��ة  وامل�����ض��ت��ح�����ض��رات 
بعد  اإال  �ضيدلية  بفتح  ُي�ضمح  ال  حيث  ال�ضيدلة، 
ال�ضحة،  وزارة  م��ن  الرتخي�س  على  احل�����ض��ول 
وال�ضيدلية  الطبية  ال��رخ�����س  اإدارات  وت��ت��ول��ى 
منح  املحافظات  يف  ال�ضحية  وال�ضوؤون  باملناطق 

الرتاخي�س لل�ضيدليات.
ال�ضيدليات على  تقت�ضر ملكية  للنظام  ووفقا 
ال�ضعوديني، وي�ضرتط ملنح ترخي�س فتح ال�ضيدلية 
اأن يكون املالك اأو اأحد ال�ضركاء �ضيدالنيا، ويعطي 
النظام احلق للمواطن يف ملكية حتى 30 �ضيدلية، 
قطاع  يف  العاملة  املوؤ�ض�ضة  اأو  لل�ضركة  ومي��ك��ن 

ال�ضيدلة اأن تعدد منافذها يف االأحياء داخل املدينة 
الواحدة، يف حني ي�ضتوجب اأن تكون ال�ضيدلية على 
اأو داخل جممع جتاري، وتكتفي اأمانات  �ضارع عام 
من  اأقل  عند  �ضيدلية  اإقامة  عدم  ب�ضرط  املناطق 

100 مرت عن �ضيدلية اأخرى.
6947 �ضيدلية يف اململكة

ال�ضحة  ل���وزارة  االإح�ضائي  الكتاب  يف  ج��اء 
 6947 بلغ  ال�ضيدليات  عدد  اأن  ه�،   1433 عام  يف 
�ضيدلية مبعدل �ضيدلية لكل 4203 ن�ضمة، يف مقابل 
مبعدل  1432ه���،  ال�ضابق  العام  يف  �ضيدلية   6373

�ضيدلية لكل 4453 ن�ضمة.
وت�ضدرت مدينة الريا�س املدن االأكرث ازدحامًا 
مكة  تلتها  �ضيدلية،  ب�1973  ال�ضيدالنية  باملن�ضاآت 
يف  ال�ضرقية  املنطقة  ثم  �ضيدلية،  ب���1179  املكرمة 
853 �ضيدلية، فيما  الثالث م�ضتحوذة  على  املركز 
حلت منطقة احلدودية ال�ضمالية يف ذيل القائمة ب� 

64 �ضيدلية فقط.
ال�ضيدليات  من  الكبري  العدد  هذا  يف  ويعمل 
يف  ���ض��ي��دالن��ي��ا   981 بينهم  ���ض��ي��دالن��ي��ا،   11583
يف  �ضيدالين  و10602  وامل�ضتو�ضفات،  امل�ضت�ضفيات 

�ضيدليات القطاع اخلا�س.
غلق �ضوق املناف�ضة 

وجود  يعزو  يو�ضف،  اأب��و  رم�ضان  ال�ضيديل    
هذا العدد الكبري من ال�ضيدليات يف اململكة، »اإلى 
ت�ضديد  ب�ضاأن  االأخ��رية  الفرتة  يف  ترددت  اإ�ضاعات 
اإلى  البع�س  اإ�ضدار الرتاخي�س، ما دفع  اإج��راءات 
احل�ضول على اأكرث من ترخي�س ملن�ضاأة �ضيدالنية 
فتح  ف���وري،  ب�ضكل  اإل��ي��ه  يحتاج  يكن  مل  اإن  حتى 
يف  فت�ضريح  اأرب��اح،  حتقيق  دون  جديدة  �ضيدلية 

اليد حاليًا خري من ع�ضرة م�ضتقبال«.
ورغم اأن التمدد الكبري يف اأعداد ال�ضيدليات 
يوؤثر يف مبيعات ال�ضيدليات، حيث ترتاجع مبيعات 
�ضيدلية  فتح  عند  املائة  يف   50 بن�ضبة  ال�ضيدلية 
اأكرث  جماورة، فاإن ال�ضركة املالكة ل�ضيدلية تفتتح 
من �ضيدلية متجاورة حلماية اأرباحها و�ضد الطريق 
من  اأنت  ت�ضتقطع  »اأن  مببداأ  عمال  املناف�ضني  على 

اأرباحك اأف�ضل من اأن يقا�ضمك فيه االآخرون«.
اجلديد  امل��وق��ف  ه��ذا  اأن  يو�ضف  اأب��و  ويو�ضح 
و�ضائل  اإل��ى  ال�ضيدليات  يدفع  املناف�ضة  �ضوق  يف 

بعض الشركات تسعى 
لطرد المنافسين بفروع كثيرة
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املجال  هذا  عن  بعيدة  كثريون  يعتربها  ترويجية 
ومنها  التجزئة  جت��ارة  من  االأ�ضا�س  يف  ومقتب�ضة 
يف  امل��ب��اع��ة  االأ���ض��ن��اف  بع�س  على  اخل�����ض��وم��ات 
التجميل  م�ضتح�ضرات  اأو  ال�ضيدالنية  املن�ضاأة 
باالتفاق مع �ضركات االأدوية اأو عرب نظام النقاط 
احلفاظ  �ضبيل  يف  ذلك  وكل  بهدايا،  وا�ضتبدالها 

على جمهورها.
 وي�ضري اإلى عامل مهم يف بزن�س ال�ضيدليات 
وه���و ال��ث��ق��ة ب��ني ال�����ض��ي��دالين وامل���رتددي���ن على 
ال�ضيدلية، حيث اأن العديد من العمالء  يحر�ضون 
على التعامل مع �ضيدلية واحدة رغم بعد امل�ضافات 
»جتد  م�ضيفًا  ال�ضبب،  لهذا  ال�ضيدليات  وتعدد 
يكاد  وال  ج��دا  �ضعيف  فيها  الربح  هام�س  اأدوي���ة 

يذكر، يف حني ت�ضل ن�ضبة املك�ضب يف اأنواع اأخرى 
اإلى 100 يف املائة، وتعتمد االأرباح الكلية للمن�ضاأة 
على حتقيق التوازن بني جميع االأ�ضناف«، مو�ضحًا 
يف  تتمثل  لل�ضيدلية  الربحي  االأم���ن  منطقة  اأن 

مبيعات ب� 3500 ريال يف اليوم الواحد.

عرو�ص ترويجية
ك��رثة  »اأن  ب��ه��اء ط��م��ون  ال�����ض��ي��دالين  واأك����د 
حيث  االأرب��اح  ن�ضبة  يف  بالتاأكيد  توؤثر  ال�ضيدليات 
ال�ضيدلة  اأرب��اح  من  جديدة  �ضيدلية  اأي  ت�ضتقطع 
اأن  نرى  ولذلك  املكان،   يف  بالتواجد  �ضبقتها  التي 
املن�ضاأة التي تكون منفردة يف احلي اأو ال�ضارع حتقق 
مبيعات اأكرب من ال�ضيدلية التي تواجه مناف�ضة من 
�ضيدليات اأخرى وخا�ضة يف االأحياء اجلديدة على 
الرغم من الكثافة ال�ضكانية القليلة، ومن ثم ت�ضارع 
ال�ضركات اإلى فتح اأكرث من فرع يف احلي اأو ال�ضارع 
لطرد املناف�ضني و�ضمان ا�ضتمرار ا�ضتحواذها على 
بها  املحيطة  املنطقة  �ضكان  من  االأك��رب  ال�ضريحة 

وبالتايل املحافظة على حجم ون�ضبة اأرباحها.

انتشار الصيدليات ال 
يؤثر من قريب أو بعيد على 

سعر الدواء ألن أسعاره 
ثابتة

اقتصادواء
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  وبني طمون اأن العرو�س الرتويجية على اأ�ضعار 
ال�ضيدلية  يف  املباعة  املنتجات  اأو  االأدوي���ة  بع�س 
عالقة  لها  ولي�س  املالكة  لل�ضركة  عامة  �ضيا�ضة  هي 
رواج��ا  ت�ضهد  ال��ف��رتات  فبع�س  مناف�ضني،  ب��وج��ود 
�ضبيل  على  ال�ضيدليات  مبيعات  حجم  يف  كبريا 
وكذلك  املناخية،  العام  ف�ضول  بني  الفرتات  املثال 
يف بع�س املنا�ضبات مثل االأعياد وخا�ضة فرتة احلج 
حيث يحر�س احلجاج على ا�ضطحاب بع�س االأدوية 
خالل رحلة اأداء املنا�ضك وخا�ضة امل�ضادات احليوية 
االإج��ازات  مو�ضم  وكذلك  وامل�ضكنات،  الربد  واأدوي��ة 
بالن�ضبة للمقيمني الذين يحملون كميات من االأدوية 
من اململكة اإلى بالدهم ب�ضبب قوة املادة الفاعلة يف 
بلدانهم  يف  االأ�ضناف  بع�س  نق�س  اأو  االأدوي��ة  تلك 

االأ�ضلية.
الأرباح تخ�ضع للدورة القت�ضادية

  يرى رئي�س اللجنة ال�ضحية الوطنية يف جمل�س 
اأن  العبدالكرمي،  �ضامي  الدكتور  ال�ضعودية  الغرف 
االقت�ضادية  ل��ل��دورة  يخ�ضع  االأ�ضا�س  يف  املو�ضوع 
قل  ما  كل  العالقة عك�ضية، مبعني  فيها  تكون  والتي 
هذا  قل  العدد  زاد  وكلما  الربح  هام�س  زاد  العدد 
جتارية  من�ضاأة  اأي��ة  عن  هنا  يتكلم  وه��و  الهام�س،  
ال�ضيدليات،  طبيعية  ب�ضورة  مظلتها  حتت  تدخل 
بكثافة  ال�ضيدليات  انت�ضرت  اإذا  املنوال  هذا  وعلى 
�ضتقل  وبالتايل  عليها  املبيعات  �ضتتوزع  منطقة  يف 

االأرباح.
يوؤثر من قريب    وهذا االنت�ضار لل�ضيدليات ال 
وفق  ثابتة،  اأ�ضعاره  الأن  ال��دواء  �ضعر  على  بعيد  اأو 
تلجاأ  اأن  املمكن  م��ن  »ل��ك��ن  وي��ق��ول  ال��ع��ب��دال��ك��رمي، 
ال�ضيدلية للمناورة يف �ضعر بع�س املنتجات االأخرى 

طريق  عن  فقط،  والكماليات  التجميل  اأدوات  مثل 
على  اأو  اجلمهور  جذب  اأج��ل  من  ترويجية  عرو�س 
االآخرين  املناف�ضني  وج��ه  يف  عليه  املحافظة  االأق��ل 

داخل ال�ضوق«.
املن�ضاآت  انت�ضار  يف  اإيجابي  جانب  اإلى  يلفت    
جلميع  اأق��رب  تكون  حيث  ع��ام،  بوجه  ال�ضيدالنية 
ب�ضكل  ل��الأدوي��ة  املر�ضى  احتياجات  وتلبي  ال�ضكان 
اأ�ضرع، ولكن جلوء ال�ضيدليات اإلى التواجد يف حي 
ي�ضتهدف  ال�ضركة  لنف�س  ف��رع  من  باأكرث  �ضارع  اأو 
اإغالق ال�ضوق اأمام املناف�ضني، فهي تف�ضل اأن تناف�س 

نف�ضها وال تعطي فر�ضة الأي مناف�ضة خارجية.
�ضيدليات امل�ضت�ضفيات خارج املناف�ضة

�ضيدلية  وج���ود  اأن  اإل���ى  العبدالكرمي  واأ���ض��ار 
�ضمن م�ضت�ضفى اأو م�ضتو�ضف يخرجها من املناف�ضة 

صيادلة يركضون خلف العموالت  

يوؤكد �ضيادلة اأن بع�س العاملني يف ال�ضيدليات قد يتجاوزون مهنتهم يف �ضرف االأدوية يف حماولة 
خ�ضو�ضا  البيع،  خالل  من  يجنونها  قد  التي  والعموالت  االأرب��اح  وراء  رك�ضًا  مبيعاتهم  مل�ضاعفة 
لو�ضفة  حتتاج  ال  التي  االأدوي��ة  على  عالوة  والفيتامينات،  امل�ضكنات  مثل  و�ضفية«،  »الال  لالأدوية 
طبية، حيث يح�ضل ال�ضيدالين يف الغالب على ن�ضبة من مبيعات تلك االأدوية من �ضركات االأدوية.
وي�ضريون اإلى اأن بع�س ال�ضيادلة يبيعون اأدوية جن�ضية رخي�ضة ال�ضعر، وعادة ال تكون معرو�ضة يف 
اأرفف ال�ضيدليات، ويح�ضلون على ن�ضبة كبرية من املبيعات قد ت�ضل اإلى 25 يف املائة، وتكرث هذه 

الظاهرة يف ال�ضيدليات املوجودة يف املناطق البعيدة.
واإلى جانب ذلك، فاإن غالبية اإن مل تكن كل ال�ضيدليات تركز على بيع الكماليات من م�ضتح�ضرات 
اأطفال، وهي جتني من ورائها مكا�ضب كبرية، تفوق االأرباح  واأدوات جتميل وعطور وم�ضتلزمات 

التي حتققها ال�ضيدليات من بيع االأدوية، لذلك جتد ال�ضيدليات متخمة مبثل هذه ال�ضلع. 

هذا  ك��ان  اإذا  وخا�ضة  االأخ����رى،  ال�ضيدليات  م��ع 
كثافة  وي�ضهد  و�ضهرة  مبكانة  يحظى  امل�ضتو�ضف 
لهذا  التابعة  ال�ضيدلية  و�ضتكون  املراجعني،  من 
امل�ضتو�ضف رابحة بن�ضبة 100 يف املائة، حيث يف�ضل 
نف�س  من  ال��دواء  على  احل�ضول  بالتاأكيد  املري�س 
وعلى  اآخ��ر،  مكان  يف  للبحث  ي�ضطر  ال  حتى  املكان 
�ضيدليات  مناف�ضة  اأخ��رى  �ضيدلة  ت�ضتطيع  ال  هذا 

امل�ضتو�ضفات وامل�ضت�ضفيات.
فر�ص عمل .. ولكن

لل�ضباب  وظيفية  فر�ضًا  ال�ضيدليات  كرثة  تتيح 
هذا  يف  ال�ضعودية  ال��ك��وادر  كانت  واإن  ال�ضعودي، 
املجال لديها عزوف عام عن العمل يف ال�ضيدليات 
العبدالكرمي  �ضامي  ال��دك��ت��ور  بح�ضب  اخل��ا���ض��ة، 
الغرف  جمل�س  يف  الوطنية  ال�ضحية  اللجنة  رئي�س 

ال�ضعودية.
وب�ضوؤال العبدالكرمي عن كيفية جعل ال�ضيدليات 
اخلا�ضة عامل جذب لل�ضباب ال�ضعودي، قال اإن ذلك 
االإكلينيكية، حيث  ال�ضيدلة  »اإذا طبق نظام  ممكن 
املري�س  اإعطاء  عن  امل�ضوؤول  هو  ال�ضيدالين  يكون 
وه��ذا  للمر�س،  الطبيب  و�ضف  خ��الل  م��ن  ال���دواء 
تدرجه  التي  لل�ضيدالين  احلالية  النظرة  �ضيغري 

�ضمن اإطار بائع دواء اأكرث من كونه �ضيدالين«.
وي�ضيف: »عالوة على ذلك فاإن �ضوق اخلدمات 
من  وفاعلة  قوية  مواكبة  اإل��ى  ويحتاج  كبري  الطبية 
اخلدمات امل�ضاندة مثل املعامل واملختربات ومراكز 
ولذلك  وال�ضيدليات،  االأ�ضنان  وم�ضت�ضفيات  االأ�ضعة 
فاإن االنت�ضار ال�ضيديل قد يكون جيدًا ولكن اإذا كان 
منظمًا وموزعًا بتوازن يتوافق يف االأ�ضا�س مع عدد 
�ضكان كل منطقة واأي�ضا الكثافة يف كل حي و�ضارع«. 



مخّفض للحرارة ومزيل لأللم

الباراسيتامول..
أشهر األدوية في العالم
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صيدليات  في  المتداولة  األدوية  أشهر  هو  الباراسيتامول 
عليه  يعول  حيث  واستخدامًا،  مبيعًا  أكثرها  ومن  العالم، 
التي  الصداع  آالم  وإزالة  مرضاهم،  حرارة  خفض  في  األطباء 

قد تنتابهم، إضافة إلى استخدامات عالجية أخرى.
بعض  في  استخدامه  عند  الحذر  يجب  األدوية،  من  وكغيره    
قصة  هي  فما  أخرى.  حاالت  في  يمنع  أنه  كما  الحاالت، 

اكتشافه وشهرته؟

  وراء اكت�ضاف البارا�ضيتامول، غري واحد من العلماء والباحثني، اإال اأن �ضهرته فاقت �ضهرتهم.
امل�ضاد  النفتالني  تاأثري  يدر�س  كو�ضمال،  اأدول��ف  االأمل��اين  ك��ان  وبينما  1868م،  العام  يف    
الباحثني  م�ضاعداه  فاأر�ضل  النفتالني،  نفد  �ضرتا�ضبورغ،  بجامعة  ال�ضيدلة  للطفيليات يف خمترب 
ال�ضابني بول هيب، واأرنولد كان ل�ضرائه من ال�ضيدلية، فاأخطاأ ال�ضيديل وبداًل من اأن يعطيهما 

النفتالني، اأعطاهما اأ�ضيتانيليد.
  بداأ اأدولف وم�ضاعداه بدرا�ضة هذه املادة، فانده�ضوا من مفعولها اخلاف�س للحرارة، اإال اأنهم 
اإن ذلك اكت�ضف يف ما بعد بزمن طويل، وكان للباحث  مل يدركوا خوا�ضها امل�ضكنة لالأمل، حيث 
عليه  فاقرتح  االأ�ضيتانيليد،  تنتج  التي  و�ضركاه«، هي  »كالة  تدعى  اأدوية  �ضركة  يعمل يف  اأخ  هيب 
ا�ضتخدام االكت�ضاف لطرحه يف االأ�ضواق كمناف�س ملخف�ضات احلرارة التقليدية، التي كانت �ضائعة 

.ASA اآنذاك، ويف مقدمتها حم�س اأ�ضيتيل ال�ضالي�ضيليك
  وبالفعل طِرح املنتج الدوائي اجلديد جتاري��ًا، حتت ا�ضم اأنتيفيربين Antifebrin، ومع نهاية 
عام 1880م طِرح البارانيرتو فينول يف االأ�ضواق، كمناف�س لالأ�ضيتانيليد، وطلب العامل االأملاين كارل 
دوي�ضبريغ من فريق العمل مبخترب فريدري�س باير، مزيدًا من العمل على البارانيرتو فيول، ملعرفة 
فوائده، ومبح�س امل�ضادفة متّكن تلميذه اأو�ضكار هينزبريغمن من حتويله اإلى اأ�ضيتوفينيتيدين، 

وهي مادة اأقوى مفعواًل، واأقل اأعرا�ض��ا جانبية، �ضوق له جتاري��ا حتت ا�ضم »فنيا�ضيتني«.
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  و�ضهد العام 1878م نقلة نوعية جديدة، نحو 
االأملاين  البارا�ضيتامول على يد  ا�ضتكمال �ضناعة 
مرة  الأول  جنح  الذي  مور�ضه،  نورتروب  هارمون 
اخ��ت��زال  ط��ري��ق  ع��ن  البارا�ضيتامول  تخليق  يف 
البارانيرتو فينول مع الق�ضدير يف حم�س اخلليك 

الثلجي، اإال اأنه مل ي�ضتخدم يف حينه كدواء.
طبي  ف��ري��ق  اكت�ضف  1893م،  ال��ع��ام  ويف    
البارا�ضيتامول يف بول اأفراد تعاطوا الفينا�ضيتني، 
ويف العام 1899م ثبت علمي�ًا اأن البارا�ضيتامول، 
هذا  اأن  اإال  االأ�ضيتاتيليد،  من  م�ضتقلب  هو  اإمن��ا 

االكت�ضاف مت جتاهله يف وقتها.
  ويف العام 1948م، قدم كل من االأمريكيني 
�ضرح��ًا  اأك�����ض��ل��رود،  وجوليو�س  ب���رودي  ب��رين��ارد 
اإل��ى  االأ���ض��ي��ت��ان��ي��ل��ي��د  حت���ول  لكيفية  تف�ضيلي��ًا 
اأ�ضباب  عن  التحري  بعد  وذل��ك  بارا�ضيتامول، 
توؤدي  حالة  وهي  امليتهيموغلوبني،  عوز  متالزمة 

اإلى نق�س قدرة الدم على حمل االأك�ضجني.
  ويف العام 1955م، طرحت معامل )ماكنيل( 
يف االأ�ضواق الأول مرة دواء معاجلًا للحمى واالأمل 

عند االأطفال، حتت ا�ضم جتاري »اإك�ضري تايلينول 
فريدريك  ط��رح  واح��د  بعام  بعدها  ل��الأط��ف��ال«، 
 500 البارا�ضيتامول  اأقرا�س  و�ضركاه،  �ضترينز 
حتت  املتحدة،  اململكة  �ضيدليات  يف  غرام  ميلي 
اإال  ي�ضرف  يكن  ومل  »ب��ن��ادول«،  التجاري  اال�ضم 
احل��رارة،  وخف�س  االأمل  لت�ضكني  الطبيب،  باأمر 
لي�س  كونه  املعدة«،  على  »لطيف  دعايته  وكانت 
حتدث  ك��ان��ت  ال��ت��ي  االأخ����رى،  امل�ضكنات  كباقي 
اإ�ضافة  مت��ت  1963م،  ع��ام  ويف  معويًا،  تهيجًا 
الربيطاين،  االأدوي��ة  د�ضتور  اإل��ى  البارا�ضيتامول 
بعد اأن اكت�ضب �ضعبية كبرية كم�ضكن قليل التفاعل 

مع االأدوية االأخرى.

الرتكيب واخلوا�ص 
  اإن البارا�ضيتامول، الذي يتكون اأ�ضا�ض�ا من 
جمموعة هيدروك�ضل وذرة نيرتوجني )جمموعة 
اأ�ضيد االأ�ضيتاميد(، وميكن تخليق البارا�ضيتامول 
من الفينول بطريقة �ضهلة، حيث ال مير باملراحل 
ال�ضعبة التي متر بها كل االأدوية االأخرى تقريب�ًا، 
احلاجة  عدم  يعني  فراغية  مراكز  وجود  فعدم 
معني،  فراغي  ملركز  تخليق  نظام  ت�ضميم  اإل��ى 

ومن ثم ي�ضهل �ضناعة البارا�ضيتامول.
ويتم تخليق البارا�ضيتامول عرب اأربع مراحل 

هي:
حم�س  با�ضتخدام  الفينول،  ن��رتن��ة  اأوال: 

الكربيتيك، ونرتات ال�ضوديوم.
ثاني��ا: ف�ضل املتماكب )بارا( من املتماكب 

)اأرثو( بالتقطري التجزيئي.
ثالثا: يختزل نيرتو فينول اإلى اأمينو فينول، 
ب��وروه��ي��درد  مثل  خم��ت��زل،  ع��ام��ل  با�ضتخدام 

ال�ضوديوم يف و�ضط قاعدي.
رابعًا: يتفاعل اأمينو فينول مع حم�س خليك 

ال مائي، ليعطي البارا�ضيتامول.
ال��ت��ي تظهر يف  ال��دوائ��ي��ة،    وت��ل��ك امل����ادة 
�ضورتها النهائية، على هيئة بلورية بي�ضاء، من 
درج��ة   170 عند  تن�ضهر  اأن��ه��ا  خوا�ضها  اأب���رز 
ب�ضكل  الكحوليات  يف  امل��ادة  هذه  وتنحل  مئوية، 
�ضعيفة  اأنها  اإال  املغلي،  امل��اء  يف  وكذلك  جيد، 

االنحالل باملاء البارد عند 20 درجة مئوية.
خطر تعدي اجلرعة الآمنة 

  اجلرعة االآمنة للبنادول ال تتجاوز قر�ضني، 
للبالغني  غ��رام   4 مبعدل  يومي��ًا  م��رات  ث��الث 
 240 و  �سنة   12 الى   6 من  لالأطفال  ملغ  و500 
 120 و  �ضنوات  خم�س  ال��ى   1 من  لالأطفال  ملغ 
�ضهرًا،   12 ال��ى   3 م��ن  ال��ر���ض��ع  ل��الأط��ف��ال  ملغ 
�ضريع،  طبي  تدخل  ب��دون  اجلرعة  زادت  ف��اإذا 
 Skin  ،تظهر على املري�س اأعرا�س طفح جلدي
وهبوط   ،Sensitivity دوائ��ي  وحت�ض�س   ،rash
واأنيميا   ،Hypothermia احل���رارة  درج��ة  يف 
Hemolytic، وانخفا�س عدد ال�ضفائح الدموية 
كريات  تكوين  وهبوط   ،Thrombocytopenia
 ،Agranuloytosis العظمي  النخاع  من  ال��دم 
وال��ت��ه��اب   ،Pneumoitis رئ�����وي  وال���ت���ه���اب 
وهبوط غري طبيعي   ،Pancreatitis البنكريا�س 

.Hypoglycemia يف م�ضتوى ال�ضكر يف الدم
اإل����ى ح����دوث ت�ضمم  ي��ت��ط��ور االأم����ر    وق���د 
معوي  ون��زي��ف   ،Nephrotoxicity الكلى  يف 
مدمني  )ل��دى   Gastrointeinat bleeding
 Hepatotxicity الكبد  وت�ضمم  الكحوليات(، 

ضرورة حفظ مستحضر 
البنادول واألدوية األخرى 
بعيدًا عن متناول األطفال
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فوائد االستخدام 

البع�س  كان  واإذا  املر�ضية،  احلاالت  يف  البارا�ضيتامول  ال�ضتعمال  الطبية  الفوائد  تتعدد    
ي�ضتخدمه من تلقاء نف�ضه، اإال اأنه ين�ضح با�ضتعماله يف وجود توجيه واإ�ضراف طبي، حيث 
اإن ثمة مر�ضى يجب اأال يتناولوه، كما اأن اجلرعات الزائدة منه ت�ضبب م�ضاعفات مر�ضية 

خطرية، كما �ضنبني الحقا، ومن اأبرز فوائده الطبية: 
- م�ضكن لالأمل ومثبط للربو�ضتاقالنيدين، كونه يحد من ن�ضاط اإنزميات، التي تعمل على 

اإن�ضاء حم�س االأراكيدونيك، والربو�ضيتا جالندجني، التي توؤدي اإلى االإح�ضا�س باالأمل. 
- يعمل على اإعادة اجل�ضم اإلى درجة حرارته الطبيعية. 

- يدخل كمكون اأ�ضا�ضي يف العديد من الو�ضفات العالجية الأعرا�س لنزالت الربد واالأنفلونزا. 
- ال يوجد اأي نوع من التداخالت مت االإبالغ عنها بني البنادول واأي نوع من االأطعمة. 

- ي�ضتعمل مع غريه من االأدوية يف عالج احتقان االأنف واجليوب االأنفية. 

التليف  اإل���ى  ال��ت��ع��اط��ي  ب��ت��م��ادي  يف�ضي  ال���ذي 
 .Hepatic necrosis

الدرا�ضات  العديد من  ذلك  اإل��ى  واأ���ض��ارت    
يف  نتائجها  ظهرت  التي  االإكلينيكية،  والتجارب 
االأمريكية  الواليات املتحدة  ال�ضنوات االأخرية يف 

واأوروبا.
هيئة الغذاء والدواء ت�ضع تو�ضيات

  ويف ال�ضعودية، و�ضعت الهيئة العامة للغذاء 
التي  واملالحظات  التو�ضيات  من  ع��ددًا  وال��دواء 
تتعلق باال�ضتخدام االآمن للبنادول، ووقاية الكبد 

من م�ضاعفاته، نذكر منها: 
يتناولون  ال��ذي��ن  البالغني  املر�ضى  على   -
يوميًا  غرامًا   4 تعادل  بجرعات  البارا�ضيتامول، 
مقدمي  ي�ضت�ضريوا  اأن  اأك����رث،  اأو  ح��ب��ات(   8(
عليهم  يتوجب  كان  اإذا  ما  يف  ال�ضحية  الرعاية 

اإجراء فح�س وظائف الكبد.
- لي�س هناك ما يدعو املر�ضى لوقف تناول 

الدواء، اإال بعد اأخذ راأي الطبيب املعالج. 
- معظم حاالت ف�ضل الكبد احلاد تكون ناجتة 
عن تناول جرعات عالية من البارا�ضيتامول بغري 

ق�ضد، اأو عن طريق اخلطاأ.
البارا�ضيتامول  م�ضتح�ضر  حفظ  �ضرورة   -

واالأدوية االأخرى بعيدًا عن متناول االأطفال. 
- عند اال�ضتباه يف حدوث حالة ت�ضمم، يجب 
مراجعة اأقرب م�ضت�ضفى اأو مركز طبي على الفور، 
الت�ضمم،  اأع��را���س  ظهور  حلني  االنتظار  وع��دم 

حيث اإن االأعرا�س قد تظهر بعد 12 �ساعة.
توعية  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  مقدمي  على   -
الق�ضوى،  اليومية  باجلرعة  وتنبيههم  املر�ضى، 
قد  االأخ��رى  االأدوي���ة  بع�س  ب��اأن  اأي�ضًا  وتنبيههم 
يف  البارا�ضيتامول  م��ادة  من  ن�ضبة  على  حتتوي 

تركيبها.
طهي اللحوم والبارا�ضيتامول

معدي  ب��ني  انت�ضر  االأخ���رية،  ال�ضنوات  يف    
الفندقية،  واملطابخ  الكربى،  املطاعم  اللحوم يف 
الن�ضج،  عملية  الإ�ضراع  البارا�ضيتامول  اإ�ضافة 
وهذا  اللحم،  طعم  على  مميزة  نكهة  واإ�ضفاء 
�ضده  ث��ار  وق��د  املقايي�س،  بكل  خ��اط��ئ  االجت���اه 

االأطباء وال�ضيادلة.
  ال��ب��ارا���ض��ي��ت��ام��ول ه��و يف االأ���ض��ا���س م��ادة 

ف��اإذا  العالجية،  ا�ضتخداماتها  لها  كيميائية، 
يف  فاإنها  اللحوم،  بن�ضج  لالإ�ضراع  ا�ضتخدمت 
�ضديد  كيميائي  مركب  اإل��ى  تتحول  احلالة  ه��ذه 
عندما  االأول���ى  مبرحلتني  مت��ر  حيث  اخل��ط��ورة، 
التح�ضري  اأثناء  ج��دًا  املرتفعة  للحرارة  تتعر�س 
الطعام،  تناول  يتم  عندما  والثانية  النار،  على 
املعدة  اإلى  احلرارة  مع  املتفاعلة  املادة  ت�ضل  ثم 
ومنها اإلى االأمعاء، لتتحول اإلى معول هدم للكبد 
وبح�ضب  اجل�ضم،  يف  االأخ��رى  واالأجهزة  والكلى، 
اجلرعة التي يتعر�س لها ال�ضخ�س يقا�س معدل 

اخلطر.
البارا�ضيتامول  د����س  م��ن  احل���ذر  وي��ج��ب    
يزيد  االأطعمة  من  غريها  اأو  اللحوم،  طهي  عند 
ي�ضعب  والتي  املعقدة،  ال�ضحية  امل�ضكالت  من 
دقيق،  نحو  على  ت�ضخي�ضها  حتى  اأو  عالجها، 
واالأمر يزداد �ضوءا لدى االأطفال، وكانت اأبحاث 
اأجريت يف هذا ال�ضاأن اأف�ضت اإلى اإمكانية حتول 
مادة  اإل��ى  الطهي  يف  امل�ضتخدم  البارا�ضيتامول 

م�ضرطنة.
للبالغني،  البارا�ضيتامول  م��ن  جرعة  اإن    
مبعدل 5 اإلى 8 غرامات )من 10 اإلى 16 حبة( 
غرامات يف اليوم ملدة   4 اإلى   3 اأو  اأ�ضابيع،  لعدة 
 10 واأن  للكبد،  كلي  �ضبه  تليف  اإل��ى  ت��وؤدي  �ضنة 
تف�ضي  اأن  ميكن  يوميًا،  قر�س   20 اأي  غرامات، 
املنطق  م��ن  فهل  اأي���ام،   6 اإل���ى   4 خ��الل  للموت 
اللحوم  اإن�ضاج  البارا�ضيتامول يف  اإدخال  والعقل 

على النار؟
وجود  اإلى  ي�ضريون  الطهاة  بع�س  كان  واإذا   
ا�ضتخدام  م��ع  اللحم  خ��وا���س  يف  وا���ض��ح  حت��ول 
عادية،  غري  نتائج  يعطي  حيث  البارا�ضيتامول، 
مع  الطراوة،  منتهى  يف  القا�ضي  اللحم  وي�ضبح 
حت�ضن وا�ضح يف املذاق، فاإن هذا التحّول الكبري 
كيميائي،  تفاعل  وجود  على  قاطع  دليل  هو  اإمنا 
يف  )االأم��ي��ن��ي��ة(  البيبتيدية  ال��رواب��ط  على  اأث��ر 
اخلطر  مكمن  وه��ن��ا  ال��ل��ح��م،  اأن�����ض��ج��ة  ت��رك��ي��ب 

احلقيقي على ال�ضحة.
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ال عالج له حتى اآلن.. والوقاية هي الحل

إيبوال..
الوباء الجديد
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ما هو اإيبول؟
   مر�س خطري ي�ضيب الب�ضر، نتيجة االإ�ضابة 
يفتك  عالية  وبن�ضبة  االن��ت�����ض��ار،  �ضريع  ب��ف��ريو���س 
»حمى  البع�س  ي�ضميه  قيا�ضي،  وق��ت  يف  ب�ضحيته 
داخل  ويتكاثر  اإفريقي،  واأ�ضله  النزفية«،  اإي��ب��وال 
الريبوزي  االأميني  احلم�س  على  بالتاأثري  اجل�ضم 

التفشيات  أكبر  فهو  اإلفريقية،  القارة  غرب  في  اإليبوال  وباء  يتفشى  معهودة  غير  بسرعة 
المرضية التي شاهدناها، وأكثرها تعقيًدا، وأشدها وخامة، وأن مواجهته تتطلب جهودا كبيرة، 

على حد قول المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان.
مناطق عدة في غرب القارة اإلفريقية بالقرب من الغابات االستوائية المطيرة، تعرضت لهجوم 
ع دائرة انتشاره في مناطق أخرى من القارة السمراء، في  من فيروس اإليبوال، الذي بدأ يوسِّ
ن بؤرا جديدة في مناطق متفرقة  حين تخشى منظمة الصحة العالمية من انتقاله خارجها، ليكوِّ

من العالم، وهو أمر غير مستبعد.

ج��ًدا،  ال��ن��ادرة  الفريو�ضات  اأن���واع  من  وه��و   ،RNA
خم�س  اإلى  الدقيقة  االأحياء  علم  يف  ت�ضنف  والتي 
اإل��ى  احل��ي��وان  م��ن  تنتقل  منها  اأرب���ع  جم��م��وع��ات، 

االإن�ضان.
 وينظر اإلى خفافي�س الفاكهة على اأنها امل�ضيف 
حاالت  وّثقت  كما  االإيبوال،  حمى  لفريو�س  الطبيعي 

اإ���ض��اب��ة ب��ال��ع��دوى ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ع��ام��ل م��ع ق��رود 
الغابة،  والن�ضاني�س، وظباء  والغوريال،  ال�ضمبانزي، 
وحيوانات الني�س التي يعرث عليها نافقة اأو مري�ضة 

يف الغابات املطرية.
اإلى  اإن�ضان  من  العدوى  تنتقل  اأن  ميكن  كما   
اأو  بها،  امل�ضاب  الفرد  دم  مالم�ضة  عند  اإن�ضان، 
االأخ��رى،  ج�ضمه  �ضوائل  اأو  اأع�ضائه،  اأو  اإف��رازات��ه، 
والفريو�س اخلام�س ي�ضبب العدوى لدى احليوانات، 

دون اأن ي�ضيب االإن�ضان.
والفريو�ضات االأربعة التي ت�ضيب االإن�ضان هي: 
زائري،  اإيبوال  وفريو�س  يبوغيو،  بوند  اإيبوال  فريو�س 
�ضاحل  اإيبوال  وفريو�س  ال�ضودان،  اإيبوال  وفريو�س 
ي�ضيب  ال  وال���ذي  اخلام�س  الفريو�س  اأم��ا  ال��ع��اج، 
اإيبوال  فريو�س  فهو  احليوان،  فقط   واإمنا  االإن�ضان، 

ري�ضتون.
تاريخ املر�ص

عام  الب�ضر  لدى  مرة  الأول  املر�س  هذا  ظهر   
اإحداهما  متزامنتني،  تف�ضي  حالتي  يف  1976م، 
الكونغو  جمهورية  يف  »اإي��ب��وال«  نهر  ق��رب  قرية  يف 
ملدر�س  �ضجلت  حالة  اأول  وك��ان��ت  الدميقراطية، 
ت�ضبه  اأعرا�س  عليه  بدت  عاًما،   44 العمر  يبلغ من 
اأعرا�س مر�س املالريا، واالأخرى يف منطقة نائية يف 
ال�ضودان، ن�ضاأت بني عمال م�ضنع القطن يف نزارا.

التف�ضي  ح��ال��ة  ظ��ه��رت  1989م،  ال��ع��ام  ويف   
خارج  ظهورها  توالى  ثم  امل��اك،  ق��رود  يف  ري�ضتون 
اإ�ضابة  ح���االت  �ضجلت  حيث  االإف��ري��ق��ي��ة،  ال��ق��ارة 
تك�ضا�س  والية  ويف  واإيطاليا  الفلبني  يف  للحيوانات 
االأمريكية، وكما �ضبق االإ�ضارة فهذه الفا�ضية �ضريعة 
اأن��ه��ا غ��ري ممر�ضة  اإال  ب��ني احل��ي��وان��ات،  ال��ع��دوى 

لالإن�ضان، على االأقل حتى االآن.
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الظهور  ك��ان  1995م،  نوفمرب  من  االأول  ويف 
االأول لوباء �ضاحل العاج، التي كان �ضببها �ضمبانزي 
نوفمرب  من  والع�ضرين  الرابع  ويف  »ت��اي«،  غابة  يف 
اأوغ��ن��دا،  يف  يبوغيو  بوند  فا�ضية  ظهرت  2007م 
وكانت  منها،  انطلقت  ال��ت��ي  املنطقة  اإل���ى  ن�ضبة 
املختربات  يف  اختبارها  ومت  اأخ��ذت،  التي  العينات 
االأمرا�س  على  ال�ضيطرة  ومركز  الوطنية  املرجعية 
اإماتة  معدل  ويرتاوح  وجودها،  اأكدت  وا�ضنطن،  يف 
حاالت االإ�ضابة مبر�س فريو�س االإيبوال بني 25 و90 

يف املائة.
اأعرا�ص الإيبول

هناك العديد من العالمات واالأعرا�س النمطية 
لظهور املر�س، وهي حدوث ارتفاع مفاجئ يف درجة 
بالعالجات  خف�ضها  مي��ك��ن  ال  وع����ادة  احل�����رارة، 
وال�ضعف  وال��وه��ن  بالهزال  وال�ضعور  االعتيادية، 
واحمرار  واملفا�ضل،  العظام  يف  اأمل  وحدوث  العام، 
بال�ضدر،  واأمل  �ضديد،  و�ضداع  وتورمهما،  العينني  

وطفح جلدي، واإ�ضهال وقيء، والتهاب احللق.
داخلي  حاد  نزيف  يحدث  احل��االت  بع�س  ويف 
من  �ضًبا  »ي�ضب  باأنه  االأط��ب��اء  ي�ضفه  وخ��ارج��ي، 
اأع�ضاء اجل�ضم«، ويف احلاالت املتاأخرة من املر�س، 
اختالل يف  االأع��را���س هي: ح��دوث  يظهر عدد من 
النظر،  يف  �ضديد  و�ضعف  والكلى،  الكبد  وظائف 
الدم،  يف  ت�ضمم  حدوث  مع  العمى،  اإلى  يف�ضي  قد 

والوقوع يف الغيبوبة. 
  فرتة احل�ضانة ترتاوح بني يومني و 21 يوما، 
املري�س  يغدو  عليه،  االأع��را���س  ظهرت  م��ا  وح��ال 
معدي�ًا  يكون  ال  املري�س  اأن  اإلى  االإ�ضارة  مع  معدًيا، 

اأثناء فرتة احل�ضانة.
  وال ميكن ت�ضخي�س وتاأكيد االإ�ضابة بفريو�س 
خالل  من  وذل��ك  املخترب،  يف  اإال  نهائًيا،  االإي��ب��وال 
التحليل  يظهر  ما  وع��ادة  اختبارات،   عدة  اإج��راء 

مخاوف دولية من 
انتقال المرض خارج إفريقيا

فترة حضانة 
المرض من يومين إلى 21 

يوما

50

داء ودواء



البي�ضاء  الدم  كريات  يف  حادا  انخفا�ضا  املختربي 
وال�ضفيحات، وارتفاعا حادا يف اأنزميات الكبد.

هل من عالج؟
التي ي�ضعب  االأم��را���س  االإي��ب��وال من     مر�س 
عالجها يف الوقت احلا�ضر على االأقل، حيث ال يوجد 
عالج فعال له، واإن كان اأعلن موؤخًرا عن عالجات 
الذي   ،ZMapp التجريبي  ال��دواء  منها  جتريبية، 
منظمة  ليبرييا،  يف  عاملون  �ضريريون  اأطباء  اأبلغ 
املا�ضي  اأغ�ضط�س   12 يوم  يف  اأنه  العاملية،  ال�ضحة 
هذا  واح���دة  وممر�ضة  طبيبني  تلقى  )2014م( 
العالج، واأظهرت املمر�ضة واأحد الطبيبني حت�ضًنا، 
بينما الطبيب االآخر مل ينفعه هذا الدواء، واأخذت 

حالته يف التدهور.
وثمة جتارب تتم حالًيا يف حماولة الإيجاد لقاح 
وبح�ضب  زائ��ري،  فريو�س  با�ضتخدام  االإي��ب��وال،  �ضد 
تقّدما  ثمة  ف���اإن  ال��ت��ج��ارب،  ه��ذه  على  القائمني 
بعد  التطعيم،  لظهور مثل هذا  اإيجابية،  وموؤ�ضرات 
قرود  يف  كبري  حد  اإل��ى  جناحه  التجربة  اأثبتت  اأن 

املاك.
 �ضبل الوقاية

الفعالة  النوعية  العالج  و�ضائل  كانت  واإذا    
االأمل  فاإن  قا�ضرة،  االآن  اإلى  مازالت  االيبوال،  �ضد 
اتخاذ  يف  يكمن  اخلطري،  املر�س  هذا  مواجهة  يف 

تدابري احرتازية ووقائية �ضده. 
اأ���ض��ار تقرير ح��دي��ث عن  ال�����ض��دد،  ه��ذا   ويف 
منظمة ال�ضحة العاملية اإلى اأن »اإذكاء الوعي بعوامل 
التي  الوقائية،  والتدابري  الفريو�س،  ع��دوى  خطر 
ميكن اأن يتخذها االأفراد، هي ال�ضبيل الوحيد للحد 

من حاالت العدوى والوفيات بني الب�ضر«.
االإي��ب��وال  حمى  تف�ضيات  ان���دالع  اأث��ن��اء  وينبغي 
ال�ضحة  ب�ضوؤون  التثقيف  و�ضائل  ز  تركِّ اأن  النزفية 
املر�س،  خماطر  من  احلد  اإلى  الرامية  العمومية، 

على العنا�ضر التالية: 
امل��ر���س من  ع���دوى  ���ض��راي��ة  تقليل خم��اط��ر   -
احل��ي��وان��ات ال��ربي��ة اإل���ى االإن�����ض��ان، وال��ن��اجت��ة عن 
والن�ضاني�س  القرود  اأو  الفاكهة  خفافي�س  مالم�ضة 
امل�ضابة  احل��ي��وان��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  واخل���ن���ازي���ر، 

بالعدوى. 
املنا�ضبة  احلماية  ومعدات  القفازات  ارتداء   -
امل�ضابني  املر�ضى  رعاية  عند  االأ�ضخا�س  حلماية 
اإل��ى  نقلهم  �ضرعة  على  احل��ر���س  م��ع  امل��ن��ازل،  يف 

امل�ضت�ضفى. 
- ينبغي نقل ودفن من يلقى حتفه ب�ضبب هذا 
النقل  تدابري  اتخاذ  مع  ال�ضرعة،  وجه  املر�س على 

والدفن االآمنة. 
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يف  ال�ضحية  واجل��ه��ات  احل��ك��وم��ات  ات��خ��اذ   -
انت�ضار  رقعة  ات�ضاع  منع  �ضاأنها  من  تدابري  اإفريقيا 

الفريو�س. 
ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ع��ل��ى  ينبغي   -
العدوى،  مكافحة  حتوطات  يطبقوا  اأن  ال�ضحية، 
تالفي��ًا للتعّر�س لدماء املر�ضى، و�ضوائل اأج�ضامهم، 
اأو االت�ضال املبا�ضر غري االآمن بالبيئة التي يحتمل 
ممار�ضات  ات��ب��اع  ���ض��رورة  م��ع  بالفريو�س،  تلوثها 

ماأمونة يف ميدان الوخز باالإبر وحقن املر�ضى. 
- يجب اأن يتولى موظفون مدربون اأخذ العينات 
تتم  اأن  على  اإ�ضابتهم،  يف  امل�ضتبه  االأ�ضخا�س  من 
معاجلة هذه العينات يف خمتربات جمهزة مبا يلزم 

من معدات وو�ضائل االأمن وال�ضالمة.
ال��رع��اي��ة  مل��ق��دم��ي  مكثفة  دورات  تنظيم   -
طبيعة  ح��ول  اجل��دي��د  على  الطالعهم  ال�ضحية، 
امل�ضَتحَدثة  وال��و���ض��ائ��ل  انتقاله،  وكيفية  امل��ر���س، 
�ضحيح،  نحو  على  ا�ضتخدامها  و�ضبل  منه،  للوقاية 
�ضروري  اأم��ر  اليدين  نظافة  اأن  على  التاأكيد  مع 

وينبغي  اليدين،  فرك  م�ضتح�ضر  با�ضتخدام  وذلك 
نقاط  م��ن  نقطة  ك��ل  يف  امل�ضتح�ضر  ه���ذا  ت��وف��ري 
اجلاري  املاء  اإتاحة  دائًما  ويتعني  الرعاية،  تقدمي 
واح��دة  مل��رة  ت�ضتخَدم  التي  واملنا�ضف  وال�ضابون، 

فقط.
خارطة طريق دولية

وباء  غينيا  من  انطلقت  2013م،  دي�ضمرب  يف   
ليبرييا  اإلى  �ضريانها  امتد  والتي  احل��ايل،  االإيبوال 
اأكرث  بحياة  واأودت  وال�ضنغال،  و�ضرياليون  ونيجرييا 
اأن  وقبل   ،2014 نوفمرب  بنهاية  �ضخ�س   5500 من 

عن  الفا�ضية  تخرج  اأن  وخمافة  تعقيًدا،  االأمر  يزداد 
العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأطلقت  ال�ضيطرة،  دائ���رة 
املر�س،  ه��ذا  انت�ضار  ووق��ف  للمواجهة،  دولية  حملة 
حتت م�ضمى مبادرة »خارطة طريق لتعزيز اال�ضتجابة 

الدولية لفا�ضية االإيبوال يف غرب اإفريقيا«.
وي�����ض��ري امل��دي��ر ال��ع��ام امل�����ض��اع��د ل��دائ��رة االأم���ن 
اأن  اإل��ى  فوكودا  كيجي  د.  باملنظمة  ال��دويل  ال�ضحي 
وقف  ه��ذه،  الطريق  خ��ارط��ة  تنفيذ  م��ن  امل�ضتهدف 
خالل  العامل  نطاق  على  لالإيبوال  احل��ايل  ال�ضريان 
ب�ضرعة  الت�ضدي  مع  �ضهور،  و9   6 بني  ت��رتاوح  ف��رتة 
اأي ا�ضتمرار لالنت�ضار، كما  للعواقب التي ترتتب على 
اأنها تقر باحلاجة اإلى الت�ضدي يف الوقت نف�ضه لالأثر 
االجتماعي واالقت�ضادي االأعم املرتتب على الفا�ضية«.

الطريق  خارطة  فاإن  عليها،  القائمني  وبح�ضب   
من  كبري  ع��دد  م��ن  ال����واردة  التعليقات  على  ت�ضتند 
ال�ضركاء، مبن فيهم امل�ضوؤولون ال�ضحيون يف البلدان 
االإمنائية،  وامل�ضارف  االأفريقي،  واالحتاد  املت�ضررة، 
بال  اأط��ب��اء  ومنظمة  املتحدة،  االأم��م  وك��االت  و�ضائر 

حدود، والبلدان التي تقدم الدعم املايل املبا�ضر.
خطط  ل��ت��ح��دي��ث  اإط������اًرا  اخل���ارط���ة  و�ضت�ضكل 
الحتياجات  االأول��وي��ة  وتعطي  التف�ضيلية،  العمليات 
وللتعبئة  ال���ع���الج���ي،  وال���ت���دب���ري  ال���ع���الج،  م���راك���ز 

االجتماعية، ومرا�ضم دفن املوتى املاأمونة. 
ال�ضحية  االأب���ع���اد  ال��ط��ري��ق  خ���ارط���ة  وت��غ��ط��ي 
لال�ضتجابة الدولية، وت�ضمل هذه االأبعاد اأهم العقبات 
توريد  مثل  دول��ًي��ا،  تن�ضيًقا  تقت�ضي  ال��ت��ي  املحتملة 
واملطهرات،  ال�ضخ�ضية،  باحلماية  اخلا�ضة  املعدات 

واأكيا�س نقل اجلثث.
ت�ضغيل  باإعداد من�ضة  الطريق  و�ضتكتمل خارطة 
قائمة بذاتها على نطاق االأمم املتحدة، جتمع مهارات 
وق����درات ال��وك��االت االأخ����رى، مب��ا يف ذل��ك االأ���ض��ول 
والهدف من  والنقل،  اللوج�ضتيات  املوجودة يف جمال 
من�ضة الت�ضغيل هو ت�ضهيل تقدمي اخلدمات االأ�ضا�ضية، 
وتوفري  االأخ���رى،  وامل���وؤن  االأغ��ذي��ة،  ت�ضليم  قبيل  م��ن 
اإمدادات املياه واالإ�ضحاح والرعاية ال�ضحية االأولية، 
اأجل تنفيذ  و�ضيتم على حده تتبع تدفقات املوارد من 

خارطة الطريق، وذلك بدعم من البنك الدويل.
  وي�ضري من�ضق االأمم املتحدة املعني باال�ضتجابة 
االأم��م  »منظومة  اأن  اإل��ى  ن��اب��ارو،  دافيد  د.  لالإيبوال 
املتحدة تعمل جمتمعة على تنفيذ 12 خطوة تف�ضيلية 
 600 بنحو  تكاليفها  تقدر  والتي  العاملية،  لال�ضتجابة 
مليون دوالر اأمريكي على االأقل، وتتطلب عدة اآالف 
 3 من  ا�ضتجابتنا  م�ضاعفة  على  للعمل  النا�س،  من 

اإلى 4 مرات«.

التركيز على وسائل 
التثقيف بشؤون الصحة 

العامة
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ابتكرت جهازًا رخيصًا متعدد االستخدامات يراقب صحة الفقراء

حياة سندي..
سعودية أبهرت العالم

سندي،  سليمان  بنت  حياة  ولدت  الحرام،  المسجد  من  حجر  مرمى  على 
تعليمها  تلقت  الثمانية،  أخواتها  بصحبة  وصباها  طفولتها  وعاشت 
كاماًل  الكريم  القرآن  حفظت  المكرمة،  مكة  رأسها  مسقط  في  االبتدائي 
فتارة  لخيالها،  العنان  أطلقت  أظافرها  نعومة  ومنذ  مبكرة،  سن  في 
االطالع  كثيرة  كانت  وعالمة،  مخترعة  أخرى  وتارة  فضاء،  رائد  نفسها  ترى 
والبيروني  الهيثم  ابن  أمثال  من  اإلسالمية،  الحضارة  عباقرة  سير  على 

والخوارزمي والكندي وغيرهم.
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وثناء  مديح  و�ضط  بتفوق،  االبتدائية  الدرا�ضة  اإمت��ام  �ضهادة  نالت 
ا،  اجلميع لها، ثم التحقت باملرحلة املتو�ضطة، وتخرجت فيها بتفوق اأي�ضً
على  النهائية  �ضنتها  يف  ح�ضلت  حيث  الثانوية،  املرحلة  يف  احلال  كذلك 

جمموع 98 يف املائة، لتلتحق بكلية الطب.
اأكرث  طبية  كتب  على  اطلعت  بالكلية  االأول��ى  الدرا�ضية  �ضنتها  ويف 
ا، فوجدت �ضالتها يف علم االأدوية، الذي مل يكن له ق�ضم خا�س  تخ�ض�ضً
االأه��ل،  اقتنع  وجهد،  وقت  وبعد  لندن،  اإل��ى  رحالها  ت�ضد  اأن  فقررت  به، 
ورتبت لوازم ال�ضفر، وا�ضتقبلتها لندن ب�ضدمة عندما تبني لها اأن موؤهلها 
درا�ضة  عليها  واأن  الربيطانية،  باجلامعات  لاللتحاق  كاف  غري  الدرا�ضي 

ال�ضهادة الثانوية الربيطانية.
 وبالفعل بداأت م�ضوارها اجلديد يف مدينة ال�ضباب، كثفت مذاكرتها 
اليوم، فتفوقت على نف�ضها، وح�ضلت على  18 �ساعة يف  اإلى  حتى و�ضلت 

 Kings كوليج  كنجز  بجامعة  والتحقت  بتفوق،  الربيطانية  البكالوريا 
اإلى  تقدمت  ثم  ال�ضرف،  مرتبة  مع  بامتياز  فيها  وتخرجت   Collage
والعامل  بريطانيا  جامعات  اأعرق  اإحدى   Cambridge كامربدج  جامعة 

قاطبة، للح�ضول على درجة الدكتوراه. 
اأول دكتوراه عربية يف التقنية احليوية

الدكتوراه،  لر�ضالة  والتح�ضري  كامربدج،  بجامعة  االلتحاق  فرتة  كانت 
كانت  ما  وبرغم  �ضندي،  حياة  م�ضوار  يف  واملهمة  االأ�ضا�ضية  املحطات  من 
كان  االإجنليز  االأ���ض��ت��اذة  اأح��د  اأن  اإال  ع��ادي،  غري  علمي  تفوق  من  تظهره 
يخاطبها، كلما �ضاهدها: »�ضتف�ضلني، ولن ت�ضتمري ثالثة اأ�ضهر«، فقط لكونها 

ملتزمة باحلجاب وال تف�ضل العلم عن الدين.
اأبداأ  يكن  اأن احلجاب مل  له  واأثبتت  اأ�ضتاذها،  الدكتوراه  حتدت طالبة 
عائًقا اأمام الغو�س يف بحور العلم، وح�ضلت على درجة الدكتوراه، وكالعادة 
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وبذلك  »التقنية احليوية«،  وكان تخ�ض�ضها يف جمال  ال�ضرف،  بامتياز مع مرتبة 
تكون حياة �ضندي اأول عربية حت�ضل على درجة الدكتوراه يف هذا املجال.

احليوية،  التقنية  ماهية  حول  �ضاألناها  معها  ودواء«  »غذاء  ل�مجلة  حوار  ويف 
فاأجابت: »هذا العلم لو اأردنا اأن نب�ضطه �ضنجد اأنه يعود اإلى 4000 �ضنة قبل امليالد، 
كذلك  حيوية،  تقنية  يعترب  اخلبز،  على  للح�ضول  اخلمرية،  من  نوع  فا�ضتخدام 
ا�ضتخدام بع�س اأنواع البكرتيا، لتحويل احلليب اإلى منتجات األبان، وهذه املحاوالت 
املتعددة قائمة باأ�ضكال خمتلفة منذ زمن بعيد. اإنه علم ت�ضخري الكائنات املجهرية 

الدقيقة كالبكرتيا لفائدتها«.
وقالت: »كما يت�ضمن اأجهزة القيا�س واالبتكارات التي ت�ضاعدنا على االكت�ضاف 
الدواء،  عمل  اآلية  املثال  �ضبيل  على  فنفهم عن طريقها  وا�ضتيعابها،  العلوم  وفهم 
اأجهزة  فيوفر   ، العادي  االإن�ضان  االأجهزة  تلك  تطوير  ويخدم  االإن�ضان،  واأثره على 
قيا�س ب�ضيطة لال�ضتخدام املنزيل، مثل جهاز قيا�س ال�ضكر يف الدم، والذي ا�ضتغرق 

و�ضوله اإلى هذه الدرجة من الب�ضاطة يف اال�ضتخدام 25 عاًما من االأبحاث«.
اإال كدرا�ضات عليا، لذلك  التقنية احليوية تخ�ض�س ال يدر�س  »اأن  واأ�ضافت: 
بالتقنية  التحّكم  يف  ينجح  من  باأن  يقني  على  واأن��ا  الدكتوراه،  مرحلة  يف  اخرتته 
مفتاح  فهي  اأف�ضل،  حلياة  م��وارده  وت�ضخري  العامل،  يف  بالتحكم  ينجح  احليوية، 

النه�ضة العلمية واالقت�ضادية«.
للدكتوراه  ر�ضالتك  اأن  �ضك  ال  احليوية،  للتقنية  التعريف  هذا  بعد  �ضاألناها: 
كانت تتعلق بجزئية اأو باالأحرى فرع من فروع هذا العلم، األي�س كذلك؟ وهنا اأجابت 
الكهربائية  القيا�س  اأدوات  يف  متقدمة  درا�ضات  عن  عبارة  »اإنها  بقولها:  �ضندي 
ر�ضائل  خم�س  باأنها  اآن��ذاك،  ناق�ضها  ال��ذي  الربوفي�ضور  �ضنفها  وقد  وال�ضوتية، 

اإلى  تطرقت  خمتلفة،  عملية  ف��روع  يف  درا�ضاتها  ت�ضعب  خ��الل  وم��ن  ر�ضالة،  يف 
تخ�ض�ضات عديدة، ويف يوم املناق�ضة ح�ضر الربوفي�ضور يحمل معه الر�ضالة، وبني 
يا  تعرفني  بال�ضوؤال: هل  هو  بادر  عنها،  اأ�ضاأله  اأن  وقبل  قواطع عديدة،  �ضفحاتها 
حياة ما كل هذه القواطع التي اأ�ضعها بني �ضفحات ر�ضالتك؟ قلت: ال، فقال: لقد 
التقيت بعدد من العلماء يف كل جمال تطرقت اإليه يف ر�ضالتك، ومن نقا�س معهم، 
و�ضعنا لِك اأ�ضئلة دقيقة، لتك�ضف لنا اإجابتك، اإذا ما كنت اأنت فعاًل من كتب هذه 

الر�ضالة«. 
وتزيد: »كان من املفرت�س اأن ت�ضتغرق جل�ضة املناق�ضة �ضاعة ون�ضف ال�ضاعة، 
نحو  وبعد  النتيجة،  اأترقب  بعدها  كاملة، خرجت  �ضاعات  اأربع  ا�ضتغرقت  اأنها  اإال 
خم�س دقائق على خروجي من قاعة املناق�ضة، والتي مرت علي وكاأنها دهر، جاء 
من داخل القاعة من يقول مربوك، لقد متت اإجازة ر�ضالتك، ثم قابلني الربوفي�ضور 
هذه  كانت  لقد  العلوم«.  لفهم  جديدة  نافذة  حياة  يا  فتحت  »لقد:  وقائاًل  مهنئا 

التهنئة دافًعا قوًيا، وقررت اأن تكون هي البداية ولي�ضت النهاية«.
حمطات علمية

البحث  م��ن  مبزيد  العلمي  ن�ضاطها  �ضندي  حياة  ال��دك��ت��ورة  وا�ضلت      
والتجريب، وتو�ضلت اإلى ابتكارات غري م�ضبوقة يف جمالها، جعلت كثريا من كبار 

العلماء حول العامل ينبهرون باأعمالها. 
وي�ضجل حلياة �ضندي اأنها كانت اأ�ضغر طالبة علم تر�ضلها جامعة كامربدج، 

بعد اأربعة اأ�ضهر فقط من بدء الدرا�ضة، حل�ضور موؤمتر علمي دويل.
يل  االأول���ى  االأ�ضهر  يف  »كنت  قائلة:  ذل��ك  تفا�ضيل  بع�س  �ضندي  وت���روي 
باجلامعة، وحتديًدا يف عام 1996م، حيث كنت اأعمل على ابتكار جهاز لقيا�س 
جيدة،  نتائج  حققت  ومل��ا  ال��دم��اغ،  على  احل�ضرية  املبيدات  اأن��واع  من  ن��وع  اأث��ر 
تقدمت ببحث يتناول املوجات ال�ضوتية اإلى موؤمتر »جوردون لالأبحاث العلمية« 
يف بو�ضطن، ومت قبوله، وملا رجعت اإلى اإدارة اجلامعة لطلب موافقتها رف�ضت، 
لعدم التكفل بتكاليف احل�ضور للموؤمتر يف هذا الوقت املبكر. ف�ضاألتهم: ماذا لو 
التكاليف؟ هل متانعون؟ وهنا علت  لتغطية  ا�ضتعداد  كانت اجلهة املنظمة على 
وجوه اجلميع عالمات الده�ضة واأجابوا: بالتاأكيد نبارك اإذن ذهابك، ومتثيلك 

للجامعة يف هذا املوؤمتر. 
اهتماًما  واأكرثهم  امل�ضاركني،  اأ�ضغر  وكانت  املوؤمتر  اإلى  حياة  ذهبت  لقد 

واإعجاًبا من قبل نخبة العلماء الذين تواجدوا هناك.
فريق  اإل��ى  تن�ضم  لكي  اختيارها  مت  1999م،  العام  يف  اأن��ه  �ضندي  وتو�ضح 
�ضكلها  علمية،  جلنة  قبل  من  وذلك  بريطانيا،  يف  تفوًقا  االأكرث  ال�ضبان  العلماء 
جمل�س العموم الربيطاين، بهدف اأخذ م�ضورة هذه املجموعة يف تطوير مناهج 

العلوم، وو�ضع اآليات للحد من الهجرة جتاه الواليات املتحدة االأمريكية.
وقبيل اأفول العام ذاته 1999م جاءتها دعوة من م�ضت�ضفى ال�ضرطان بكندا، 
وذاع  ابتكرته،  قد  كانت  اال�ضتخدامات،  متعدد  جم�س  على  التجارب  الإج��راء 
 Magnetic Acoustic ل�  )MARS( وهو اخت�ضار  با�ضم جهاز مار�س   �ضيته 

.  Resonator Sensor
�ضمن  للم�ضاركة  كاليفورنيا،  يف  بريكلي  جامعة  من  دعوة  تلقت  كما 
ا�ضت�ضراف اجتاهات  العامل، بهدف  اأف�ضل علماء  ي�سم 15 عاملًا من  وفد 

وم�ضتقبل العلوم.
واأن�ضاأت �ضندي موؤ�ض�ضة غري ربحية، تهتم باالكت�ضافات العلمية التي 
قالت:  املوؤ�ض�ضة،  هذه  حول  وب�ضوؤالها  اأف�ضل،  حياة  على  الب�ضر  ت�ضاعد 
كباحثة  االأمريكية  هارفارد  بجامعة  التحقت  عندما  فكرتها  »جاءتني 
ب�ضكل  جمهز  خمترب  وهو  وايت�ضايد�س،  جورج  خمترب  يف  عملت  زائ��رة 

خادم الحرمين أطلق عليها لقب 
الموهوبة

أصغر طالبة ترسلها جامعة كامبردج 
لحضور مؤتمر دولي
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علمي دقيق لالكت�ضافات واإجراء االختبارات على االأدوية اجلديدة، ثم 
لال�ضتفادة من  باال�ضرتاك مع جامعة هارفارد،  املوؤ�ض�ضة  اإن�ضاء  قررت 
االخرتاعات العلمية التي اأقوم بها، ومن خاللها اأطلقت اخرتاًعا ا�ضمه 
»الت�ضخي�س للجميع«، وهو جم�س رخي�س الثمن، ملراقبة �ضحة الفقراء 
املياه،  وتلوث  الوبائي  الكبد  والتهاب  وال�ضل  للمالريا  يتعر�ضون  الذين 
حياة  اإنقاذ  يف  ي�ضاعد  جهاز  وهو  مكان،  كل  يف  اال�ضتخدام  �ضهل  وهو 

ماليني الب�ضر«.
للعلماء  منا�ضبة  بيئة  خللق  وال��رباع��ة«،  »التخيل  معهد  اأن�ضاأت  كما 
واالأم��را���س  االأدوي����ة  لعلم  معمال  لندن  يف  واأ�ض�ضت  ج��دة،  يف  ال�ضباب 
فحو�ضات  يف  متقدمة  اأبحاث  ولها  اآن«،  »االأم��رية  ا�ضم  حتت  ال�ضدرية، 
وكذا يف  الوراثية،  باالأمرا�س  DNA  اخلا�س  النووي  اجلينات واحلم�س 

والتكرمي،  احلفاوة  �ضندي  حياة  الدكتورة  نالت  العلمي،  واإبداعها  تفوقها  بقدر 
امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  عليها  اأطلق  حيث  ودول��ًي��ا،  واإقليمًيا،  وطنًيا، 

عبداهلل بن عبدالعزيز لقب »املوهوبة«. 
الفي�ضل،  خالد  االأم��ري  من  العلمي  للتميز  املكرمة  مكة  جائزة  على  وح�ضلت 
وكرمتها اجلمعية اجلغرافية الوطنية االأمريكية  Geographi والتي تعد اأكرب 
منظمة علمية تربوية يف العامل، ومقرها العا�ضمة وا�ضنطن، كما كرمتها معامل 

»�ضانديا الب« يف تك�ضا�س، والتي  تعد من اأ�ضهر املعامل يف العامل.
حما�ضرات  الإل��ق��اء  »البنتاجون«  االأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  من  �ضندي  ودعيت 
»تك  منظمة  قبل  من  2009م  العام  يف  واختريت  وم��وؤمت��رات،  ن��دوات  وح�ضور 
15 عاملًا  اأف�ضل  اأمريكية علمية م�ضتقلة، �ضمن  Tech pap وهي منظمة  باب« 

يف خمتلف املجاالت، ويتوقع منهم اأن يغريوا م�ضتقبل االأر�س عن طريق اأبحاثهم 
وابتكاراتهم، وكانت الدكتورة حياة �ضندي هي الوحيدة التي مت اختيارها بدون 
التقدم  بطلب، اأو فرز من قبل اللجان الثالث، التي ت�ضكلها املنظمة لهذا الغر�س.
ويف العام 2011م، منحتها موؤ�ض�ضة نا�ضو نال جيوغرافيك لقب »امل�ضتك�ضفة 
ال�ضاعدة«، و�ضنفتها جملة نيوزويك، �ضمن قائمة اأكرث 150 امراأة موؤثرة 
اأول  �ضمن  كانت  2013م  عام  يناير  ويف  2012م،  عام  وذل��ك  العامل،  يف 

جمموعة ن�ضائية حت�ضل على من�ضب ع�ضوية جمل�س ال�ضورى يف اململكة.
العام  خ��الل  اأمريكا،  يف  للعلوم  الوطني  امل��وؤمت��ر  قبل  من  اختريت  كما 
2013م، كاأحد اأف�ضل 50 عاملا لت�ضجيع العلوم لدى ال�ضباب، ر�ضحتها اإلى 

ذلك جامعة هارفارد.

حماية البيئة، وقيا�س الغازات ال�ضامة.
الربيطانية،  امللكية  بالكلية  التدري�س  هيئة  ع�ضو  �ضندي  وح��ي��اة 
وحما�ضر يف مدر�ضة الطب الدويل، وباحثة يف جامعة هارفارد، و�ضفرية 

عاملية ملنظمة االأ�ضوات احليوية الدولية منذ العام 2012م. 
من اأجل ال�ضالم    

العاملة حياة �ضندي لن�ضر ال�ضالم حول العامل، ويف القلب  ودعًما من 
منه منطقة ال�ضرق االأو�ضط، �ضاركت الدكتورة حياة �ضندي مع 300 �ضيدة 
من خمتلف اجلن�ضيات، مب�ضرية بالدراجات الهوائية جتوب العامل، حتت 
ا�ضم »فولو ذا وومن«، اأي اأحلقوا بال�ضيدات، حيث رفعت امل�ضاركات ر�ضالة 

اإلى قادة العامل عنوانها »حتركوا« لوقف العنف يف العامل.

حفاوة وتكريم
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أفالم سينمائية
هزت صناعة الدواء

كابوس لشركات األدوية الكبرى مع كل عرض

أفكارًا  ال يستدعي  الطبية قد  والعقاقير  األدوية  المستمر في صناعة  التطور 
ومحفوفة  ومكلفة  طويلة  عملية  األدوية  فصناعة  السينما،  لصناع  ملهمة 
»بيزنس  تتناول  التي  األفالم  إنتاج  أن  غير  الطريق،  نهاية  في  الفشل  بمخاطر 

الدواء« يعد تجسيًدا حقيقيا لعصابات ومافيا الدواء في السينما.
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 Frank« ف��ي��ن��ل��وان  ف���ران���ك  ال��ك��ات��ب  ي��ق��ول 
Vinluan« يف مقالة له على املوقع ال�ضهري يف جمال 

الرعاية ال�ضحية »Medcity News«، اإن �ضركات 
�ضناعة االأدوية ظهرت يف العديد من االأفالم ويف 
لكن  ال�ضرير؛  الطرف  اأنها  على  االأحيان  من  كثري 
يبدو اأن هذه ال�ضركات لديها جلد �ضميك، من اأجل 
املال  �ضارع  من  ال�ضغوط  من  الكثري  مع  التعامل 
والفح�س  الرقابة  وعمليات  االأمريكي،  واالأعمال 

الدقيق من هيئة الغذاء والدواء االأمريكية. 
االأف�����الم  م��ل��ف  ف��ت��ح��ت  ودواء«..  »غ������ذاء 
هو  وه��ذا  االأدوي���ة..  مافيا  هزت  التي  ال�ضينمائية 

اجلزء االأول.
ك��ث��رية ه���ي االأف�����الم ال��ت��ي ت��ن��اول��ت ال����دواء 
و�ضناعته واأ�ضرار جتارته، ولعل من اأ�ضهر االأفالم: 
وغريه  احلب   - املقيم  ال�ضر   - امل�ضتحيلة  »املهمة 
اأ�ضبوعا«، وهذه هي االأفالم   28 من االأدوية - بعد 
التي نتناولها يف احللقة االأولى من ملف »ال�ضينما 
والدواء«، ونتعرف على كيفية معاجلتها ل�»�ضناعة 

الدواء«، ولكن هناك اأفالما اأخرى.

»املهمة امل�ضتحيلة«..
�ضع الأخالق جانباً 

تناولت  التي  االأف��الم  �ضل�ضلة  يف  االأول  الفيلم 
»املهمة  فيلم  من  الثاين  اجلزء  هو  ال��دواء  ق�ضايا 
اإنتاج  »Mission Imposible II«، وهو  امل�ضتحيلة« 

امل�ضهور  وو،  جون  ال�ضيني  للمخرج   2000 العام 
يربز  بهوليود،  احلركة  اأف��الم  من  ع��دد  ب��اإخ��راج 
الربحية  واأهدافها  اأ�ضرتالية  اأدوي��ة  �ضركة  ج�ضع 

حيث  االأخالقية؛  املعايري  عن  النظر  بغ�س  فقط 
الطبية  للم�ضتح�ضرات   »BioCyte« �ضركة  اأنتجت 
  »»Bellerophon« ب��ي��ل��ل��ريوف��ون  ي�ضمى  ل��ق��اًح��ا 
بوا�ضطة  اإنتاجه  مت  قد  ال��ذي  الفريو�س  ملكافحة 
ال�ضركة نف�ضها بهدف الربح، ويبداأ هذا الفريو�س 
 20 بعد  لل�ضخ�س  احلمراء  الدم  خاليا  تدمري  يف 

�ضاعة فقط من العدوى.
املميت  الفريو�س  �ضرقة  تتم  اأنه  هي  وامل�ضكلة 
ويتعني  ب��ه،  اخل��ا���س  وامل�ضل  كمريا  يدعى  ال��ذي 
على العميل »اإيثان هانت« )توم كروز( منع انت�ضار 
اإلى وفاة عدد كبري من  يوؤدي  الفريو�س، الذي قد 

االأ�ضخا�س خالل �ضاعات معدودة.
امل�ضل  ي�ضرتجع  اأن  اإيثان  البطل  على  يكون 
بيع  ينوي  ال��ذي  اآم����ربوز«؛  »�ضني  م��ن  وال��ف��ريو���س 
حل�ضد  االإره��اب��ي��ني  من  ملجموعة  امل�ضاد  امل�ضل 
اأموال طائلة بعد اأن انت�ضر الفريو�س يف العامل كله.

»ن��ي��اه«  امل��ح��رتف��ة  بالل�ضة  اإي��ث��ان  وي�ضتعني 
اأنه  اإال  والفريو�س،  امل�ضل  ا�ضرتجاع  يف  مل�ضاعدته 
الإنقاذ  اإي��ث��ان  وي�ضعى  حبها.  يف  يقع  م��ا  �ضرعان 
حبيبته من موٍت حمتم بعد اأن ت�ضاب بالفريو�س؛ 
اإف�����ض��ال خمطط  عليه  ي��ت��وج��ب  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

اآمربوز.
اأن�ضاأت  ال�ضركة  باأن  الفيلم  الكاتب  ويلخ�س   
الفريو�س يف املقام االأول من اأجل خلق �ضوق لقاح 

دون اأي اعتبارات اأخالقية.
»ال�ضر املقيم«

اأما الفيلم الثاين، فهو »ال�ضر املقيم«، وق�ضته 
اأو  »الزومبيز«  االأح��ي��اء  امل��وت��ى  مدينة  يف  حدثت 

مكافحة  فريق  اإر���ض��ال  مت  حيث  ال��راك��ون«؛  »مدينة 
اأمربيال  ل�ضركة  التابع  احل��ي��وي  البيلوجي  اخلطر 
»Umbrella« للبحث عن الدكتورة املفقودة كامرون، 

اأمربيال؛  ل�ضركة  بالن�ضبة  مهمة  يف  هي  تكون  التي 
كامرون«  »تي  ال�  اأ�ضمته  جديًدا  فريو�ًضا  وتكت�ضف  

ن�ضبة اإليها.
اال�ضتهالكية،  املنتجات  اأمربيال  �ضركة  وتنتج 
قررت  ولكنها  التجميل،  وم�ضتح�ضرات  واالأغ��ذي��ة 
ا�ضتخدام منتجاتها من م�ضتح�ضرات جتميل ك�ضتار 
التكنولوجيا  امل�ضبوه يف جمال  ن�ضاطها  للتغطية على 

  .»T-virus« احليوية الإنتاج فريو�س التريانتت
اأب��ح��اث��ه��ا ال�����ض��ري��ة على  ورك����زت ال�����ض��رك��ة يف 
الطاغية  الفريو�س  الإنتاج  بيولوجية  اأ�ضلحة  تطوير 
انت�ضار  على  �ضيطرتها  فقدت  ولكنها   ،»T-virus«

ال�ضركة  جممع  خ���ارج  لينت�ضر  ال��ف��ريو���س  وتف�ضي 
وي�ضيب عداًد كبرًيا من النا�س مهدًدا بفناء اجلن�س 

الب�ضري.
حقق  ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي؛  ال�ضعيد  ع��ل��ى  ال��ف��ي��ل��م،   
اإيرادات عالية يف دور ال�ضينما، فهو غني بالتقنيات 
واالأك�ضن  املطاردة  عمليات  يف  امل�ضاهد  اأدخلت  التي 
والت�ضويق وحتى الرعب اأحياًنا، وهي ميزة يف اأفالم 
اآندر�ضون. وتعد هذه ال�ضل�ضلة  اإ�س  املخرج بول دبليو 
ال�ضينما  تاريخ  يف  جناًحا  االأك��رث  ال�ضر  اأف��الم  من 
اأح��داث  خلق  يف  م�ضتمرة  ت��زال  ال  التي  االأمريكية، 
الرقمية  بالتقنية  ترتبط  خميفة  وم�ضاهد  جديدة 
ملخلوقات  وابتكارات  خ�ضب  وخيال  عام،  بعد  عاًما 
االأفالم  النوع من  ت�ضد حمبي هذا  �ضابًقا،  توجد  مل 

وتر�ضي خيالهم.
 احلب وغريه من العقاقري

ويف الفيلم الثالث، »احلب وغريه من العقاقري« 
لتغيري  »Love and other Drugs«، هناك حماولة 

اأن ممثلي املبيعات الدوائية  اإلى  ال�ضورة التي ت�ضري 
لديهم دافع واحد فقط لعملهم وهو جمع املال، ولكن 

الفيلم مل يقدم �ضوى القليل يف هذا ال�ضدد.
وه��و  للمعادلة  اآخ���ر  داف��ًع��ا  الفيلم  واأ����ض���اف   
»االإثارة«. وهو عبارة عن كوميديا رومان�ضية تخرتق 
و�ضيم  فياغرا  بائع  حول  وتتمحور  ال��دواء،  �ضناعة 
جيمي ريدي )جيلينهال( وم�ضاركته الرومان�ضية مع 

موردوك ماغي »هاثاواي«.
وجرت اأحداث الفيلم يف منت�ضف الت�ضعينيات؛ 
عندما اأنتجت �ضركة فايزر عقار فياغرا لعالج �ضعف 

االنت�ضاب، والذي القى اإقباال كبرًيا يف االأ�ضواق.
ورغم من اأن �ضركة فايزر، وهي اإحدى �ضركات 
الدواء العاملية؛ لي�س لها اأي دور يف اإنتاج الفيلم؛ فاإن 
مندوبي  الأح��د  كتاب  اإل��ى  اأح��داث��ه  يف  ا�ضتند  الفيلم 

60

السينما والدواء



املبيعات ال�ضابقني لدى �ضركة فايزر. كما ا�ضتند على 
بائع  »ارتقاء  مبيًعا:  االأك��رث  ري��دي،  جيمي  مذكرات 

فياغرا متجول«.
الفيلم،  ه��ذا  ���ض��ورت  البيع  اأ�ضاليب  فمعظم 
واع��ت��ربت ه��ذه االأ���ض��ال��ي��ب، وال��ت��ي ك��ان��ت منت�ضرة 
املبيعات  مندوبو  يقوم  حيث  اأخالقية؛  غري  اآن��ذاك؛ 
ببيع عينات هذا العقار كاأنها حلوى وبال اأي �ضوابط 

لال�ضتخدام لدى اجلمهور.
اأخرى  اأ�ضاليب  املبيعات  مندوبو  ي�ضتخدم  كما   
اخلمور  واحت�ضاء  الغذاء  تناول  اإلى  االأطباء  كدعوة 
الإق��ن��اع��ه��م ب��و���ض��ف دواء م��ع��ني مل��ر���ض��اه��م، وذل��ك 

للرتويج ملنتجات �ضركاتهم.
كربى  اأدوي���ة  و�ضركات  ف��اي��زر  �ضركة  وحت���اول   
رواد  ولكن معظم  ال�ضمعة،  تناأى عن هذه  اأن  اأخرى 
ال�ضينما رمبا لي�ضت لديهم القدرة مبا يكفي على هذا 

التمييز.
 بعد 28 اأ�ضبوًعا 

تناولت  التي  ال�ضينمائية،  االأع��م��ال  ب��ني  وم��ن 
 Weeks« اأ�ضبوًعا«   28 »بعد  فيلم  ال��دواء«؛  »بيزن�س 
يحول  فريو�س  ظهر  حيث  اإجن��ل��رتا؛  يف   »28  Later

النا�س الطبيعيني اإلى »الزومبيز« اأو االأحياء االأموات، 
وقد اجتاح هذا الوباء كل اإجنلرتا.

بداأ  »امل�ضابني«،  ح�ضار  من  اأ�ضهر  �ضتة  وبعد 
ال��ع��دي��د منهم مي��وت ج��وًع��ا، ول��ق��د اأم��ن��ت ال��ق��وات 
الع�ضكرية الربيطانية العا�ضمة لندن، وهناك عرثت 
القوات على امراأة حاملة للفريو�س ولكنها مل ت�ضب 

بعد.

ق��ائ��د ال���ق���وات »���ض��ك��ارل��ي��ت رو�������س«، وه��و 
من  اخلالية  للمنطقة  الطبيني  امل�ضوؤولني  كبري 
هذه  يف  وي��رى  اجلي�س  يديره  وال��ذي  الزومبيز، 
املعالج لهذا املر�س،  اللقاح  اإنتاج  اإمكانية  املراأة 
ب�ضرعة  املر�س  انت�ضر  وهذا ما مل يحدث؛ حيث 
�ضديدة، واأدى اإلى اإ�ضابة وموت معظم املوجودين 
تلو  واح���ًدا  مي��وت��ون  والع�ضكريني،  املدنيني  م��ن 
نهاية  ويف  رو����س،  القائد  ذل��ك  يف  مب��ا  االآخ���ر، 
االأمر؛ فاإن العدوى تنت�ضر خارج حدود اإجنلرتا، 
نوع  من  بريطاين  فيلم  هو  اأ�ضبوًعا«   28 و»بعد 
بويل  داين  اإخ��راج  من  العلمي  واخليال  الرعب 

�سنة 2002. 
جزء  اإ�ضدار  مت  الفيلم  هذا  ا�ضتهر  اأن  وبعد 
يوًما: ما   28 وا�ضمه »بعد  للفيلم  ثاٍن، وهو متابعة 
حدث الحًقا« ثم جمموعة جمالت م�ضورة، روت 

�ضور وم�ضاهد الفيلم يف جزئيه تباًعا.
املعادلة  يحقق  اأن  يف  ب��وي��ل  امل��خ��رج  وجن��ح 
ال�ضعبة بتقدميه لهذا الفيلم، اأو ه�ذا املزيج الرائع 
والر�ضني بني الرعب واخليال والدراما، فا�ضتطاع 
»الرعب«  اأفالم  بند  يندرج حتت  اأنه  رغ�م  الفيلم 

اأن ينال اإعجاًبا كبرًيا من اجلمهور والنقاد.
»الهارب«

من   ،The Fugitive »ال��ه��ارب«  فيلم  يعد   
لغز  تناول  وال��ذي  هوليوود،  و�ضناعة  اإب��داع��ات 

جرمية قتل غام�ضة وارتباطها ب�ضناعة الدواء.
اأبحاث  اأثبتت  الفيلم،  ه��ذا  �ضيناريو  ويف 
الدكتور ريت�ضارد كيمبل، اأن الدواء حتت االختبار 
امل�ضمى بروف�ضك »Provasic« ي�ضبب تلًفا حادا يف 
الكبد عند ا�ضتخدامه، وهو االأمر الذي بالتاأكيد 
يهدد ال�ضركة املنتجة لهذا العقار ويجعله عر�ضة 
الالزمة،  الرتاخي�س  املنتج  منح  وعدم  للرف�س 
والعقاقري  االأغ��ذي��ة  هيئة  موافقة  اإل��ى  اإ�ضافة 
االأدوية  �ضركة  قررت  لذلك   .»FDA« االأمريكية 
من  كيمبل  الدكتور  اإخ��راج  العقار  لهذا  املنتجة 

ال�ضورة وقتله، ولكن تقتل  زوجته بدال منه.
كيمبل  اإدان���ة  ح��ول  الفيلم،  اأح���داث  وت���دور 
بقتل زوجته، فيقرر اأن يهرب اأماًل يف العثور على 
والبحث  الهروب،  رحلة  واأثناء  القاتل احلقيقي، 
بتطوير  ق��ام  وال��ذي  االأط��ب��اء،  اأح��د  اأن  يكت�ضف 

الدكتور  ي�ضاعد  اأن  ق��رر  Provasic؛  ال��ع��ق��ار  
التي  البحث  نتائج  على  بالتغطية  وذلك  كيمبل، 
ويثبت  البحث  رحلة  خ��الل  كيمبل  اإليها  تو�ضل 
مبقتل  ال�ضركة  وعالقة  زوجته  قتل  من  براءته 

زوجته.
يقول النقاد اإن هذا الفيلم �ضاهم يف اخرتاق 
يف  ال����دواء  ب�ضناعة  اخل��ا���ض��ة  الف�ضاد  دوائ���ر 
ا التي متول  الواليات املتحدة االأمريكية؛ خ�ضو�ضً
حيث  بعينها؛  وعقاقري  الأدوي���ة  للرتويج  اأبحاثا 
قد �ضكك االأطباء يف جدوى نفعها للمر�ضى، بل 

وحذروا من خطورتها.
يف  م�ضت  ال�ضركات  ه��ذه  اأن  اإل��ى  واأ���ض��اروا 
قتل  يف  �ضبًبا  كان  الذي  االأخالقي  غري  طريقها 
كثري من املر�ضى حول العامل، ولنا يف ال�ضفقات 
النفط مقابل  املربمة يف ظل ما يعرف بربنامج 
الغذاء والدواء، مثاال وا�ضًحا لهذا الف�ضاد؛ حيث 
التي  املغ�ضو�ضة،  االأدوي��ة  لتجارة  وا�ضًعا  باًبا  كان 

دمرت �ضحة االآالف من اأطفال العراق.
العام  بداأ عر�ضه يف  الذي  الهارب«،  و»فيلم 
1993م، م�ضتوحى من اأحداث ذات �ضلة بوقائع 
حقيقية �ضهدتها احلياة االأمريكية، ويربز خفايا 
ال��ربج��وازي  االإق��ط��اع  �ضركات  عالقة  واأ���ض��رار 
بربامج االحتواء ال�ضرية، لتحقيق ثروات �ضخمة، 
اأدوية  ت�ضويق  اأعمال خطرية مبا فيها  من خالل 

وعقاقري طبية م�ضادة لالأوبئة واالأمرا�س.
واأثار الفيلم �ضجة كبرية يف اأو�ضاط �ضناعة 
الدواء العاملية، وكان مبثابة �ضرخة حتذيرية من 
اأي  حتكمها  ال  التي  ال��دواء  مافيا  ظاهرة  تنامي 

اأخالق اأو مبادئ اإن�ضانية.

صناعة الدواء ستار 
ألنشطة مشبوهة أحيانًا
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1
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7
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راأ�ضي: 
1- من الفواكه )معكو�ضة( - 

مت�ضابهة.
2- الربقوق املجفف )معكو�ضة(.

3- اأبرم )مبعرثة( - مت�ضابهة.
4- ن�ضف راحل 

4 – احلبهان )معكو�ضة(.
5- من التوابل )معكو�ضة(.

6-  ثلثا قال.
7- من البقوليات )معكو�ضة(

8- من اخل�ضراوات حمراء 
اللون.

اأفقي: 
1- فلفل اأحمر حلو.

2- العب برازيلي �ضهري- للنداء.
3- زمن- اجعل له ظال.

4- االأكل )مبعرثة(- ثلثا وطن.

5- ن�ضف اأرنب - الذي ال ي�ضمع.
6- للتوجع )معكو�ضة( – مت�ضابهة.

7- عندليب – قطف )مبعرثة(.
8- فاكهة ا�ضتوائية.

123456789101112
 1+2+3+4 من اأنواع الزهور.

 1+2+7+10+12 الليث.
 9+8+7+6+5 مفرد االآالف.

 3+4+10 عملة عربية.

ابحث من خالل جميع الأرقام عن اأحد اأنواع التوابل 
يفيد يف تخفيف ال�ضعال ونزلت الربد؟

»أرقام وحروف«

أمامك 10 أحرف شّكل منها الكلمات اآلتية:

اكتب األرقام من )1 إلى 6( بحيث ال يتكرر الرقم 
35في أي صف أو عمود.

23

1

43

46

35
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في غرفة االنتظار



حل الكلمة المفقودة

ج���ره���ام ب��ي��ل – ك��ب�����ض��ة – الآراك – 

م��ارادون��ا  - الأرط���ة –  رق – �ضهيل 

- �ضنجاب – بيتزا – الع�ضر.

الكلمة املفقودة هي: »هامور«.

االاأرطةج

نةفلدزمر

و�ص�صنجابه�

ده�ازتيبا

اير�صعلام

رلروماه�ب

اكاراآلاأي

مقره��صبكل

الحلول

الكلمة المفقودة

4 3 6 2 1 5

2 1 5 4 3 6

6 5 3 1 2 4

1 2 4 6 5 3

5 4 1 3 6 2

3 6 2 5 4 1

م
ل لعبة األرقا

ح

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ب ا ب ر ي ك ا
2 ن ي م ا ر ي ا
3 ع �ص ر ا ظ ل ل
4 ل ا ا ل ك و ط
5 ا ر ا ل ا �ص م
6 ق ه ا ا ا
7 ب ل ب ل ق ف ط
8 ب ا ب ا ي ا م

حل الكلمات المتقاطعة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

اأ ل ف ل ف ل اأ ل اأ �ص و د

حل أرقام وحروف

»الفل – الأ�ضد – الألف – فل�ص« الإجابة هي »الفلفل الأ�ضود«.
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 خمرتع التليفون.  
 من اأ�ضهر االأكالت ال�ضعودية. 

 �ضجرة وردت يف ال�ضنة النبوية ت�ضتعمل لتنظيف االأ�ضنان. 
 من اأ�ضهر العبي كرة القدم يف التاريخ.

 نبات �ضعودي �ضعبي له ا�ضتخدامات طبية.
 اأحد م�ضاعر احلج.

 كلمة مبعنى عبودية.
 �ضوت احل�ضان.

 حيوان من القوار�س له 
ذيل كثيف وعينان وا�ضعتان. 

 طعام اإيطايل �ضهري. 
 ا�ضم �ضورة من �ضور القراآن الكرمي. 

اأبحث عن الكلمة املفقودة بعد اأن حتذف ما تعرب عن اجلمل الآتية من كلمات داخل املربع
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آخر العالج

ال يخلو دين اأو اأي طقو�س مرتبطة باملعتقد واالأفكار حتى »ال�ضاطح« منها اإال وللنقي�ضني، اجلوع وال�ضبع 
ح�ضور يف اأدبياته، وغلب اجلوع ال�ضبع اإذ اتفقت عليه معظم االأمم على مر التاريخ، وتفنن العباد والزهاد 
الروح، وتقوية اجل�ضد، فيما حاز  النف�س، واالقرتاب من �ضفاء  االأدب يف ذكر حما�ضنة يف تهذيب  واأهل 

ال�ضبع على كل ال�ضلبيات عند معظم اأهل التاأمل واالأبداع.
جاء يف كتاب قوت القلوب الأبو طالب املكي »قال �ضري القطي: منذ ثالثني �ضنة اأ�ضتهي اأن اأغم�س جزرة 
يف دب�س واأنا اأمنع نف�ضي، وكان اأبو �ضليمان الداراين يقول: ترك �ضهوة من �ضهوات النف�س اأنفع للقلب من 
اإيثارًا للتقلل وخفة  اإيّل من قيام ليلة وذلك  اأترك لقمة من ع�ضائي اأحّب  �ضيام �ضنة وقيامها، وقال: الأن 
للعدة من الطعام اأو خ�ضية االعتياد لل�ضبع، اجلوف اإذا خال من االمتالء كان اأرّق للقلب واأعذب للتالوة 

واأدوم للقيام واأقل للمنام«.
ويف مقدمة اإبن خلدون »واعلم اأن اجلوع اأ�ضلح للبدن من اإكثار االأغذية بكل وجه، ملن قدر عليه، واأن 
له اأثرًا يف االأج�ضام والعقول يف �ضفائها و�ضالحها، فاإذا راأينا هذه االآثار من االأغذية يف االأبدان فال �ضك 
اأن للجوع اأي�ضًا اآثارًا يف االأبدان، الأن ال�ضدين على ن�ضبة واحدة يف التاأثري وعدمه، فيكون تاأثري اجلوع يف 
نقاء االأبدان من الزيادات الفا�ضدة والرطوبات املختلطة املخلة باجل�ضم والعقل كما كان الغذاء موؤثرًا يف 

وجود ذلك اجل�ضم. واهلل حميط بعلمه«.
نحن يف بالدنا ال جنوع وهلل احلمد، واالأ�ضواأ اأننا دائمو ال�ضبع، بل اأزُعم اأننا ناأكل كثريًا الأننا تعودنا، 
اأحدًا �ضماه كذلك،  اأجد  اأح�ضبه جوعًا مربجمًا، وراقت يل ت�ضميته كذلك، وبحثت و»جوجلت« ومل  وكنت 
االأول  �ضببان  منها  يهمني  اأ�ضباب  ت�ضعة  اخل��رباء  له  ي�ضع  الذي  النف�ضي«  »اجل��وع  ي�ضمى  ما  له  واالأق��رب 
»االعتياد على تناول الطعام يف وقت حمدد بالذات، واعتياد اجل�ضم على اأن ت�ضله كمية من الطعام يف هذا 

التوقيت« ، والثاين »ال�ضعور بامللل يدفع البع�س اإلى الرغبة يف تناول املزيد من الطعام«.
اإن اإحدى م�ضائبنا الغذائية التي جتعلنا يف اأح�ضان »املعمعة« الدوائية اأننا ال جنوع، ال جنوع بالقدر 
الوقت، والأنهم » طف�ضانني«  االأكل يف هذا  وياأكل كثريًا منا النهم اعتادوا  الكايف ال�ضتحقاق وجبة طعام، 

فيذهبون اإلى املطاعم زرافات ووحدانا.
اليوم يذهب كثري من االأثرياء اإلى منتجعات اأوروبية متخ�ض�ضة يف اإنقا�س الوزن، وتخلي�س اجل�ضم 
من ال�ضموم، ولو جل�ضت اإلى واحدهم ت�ضاأله عن براجمهم، لوجدت اأول خطوة يقومون بها يف االأيام االأولى 
هي جتويع من ان�ضم للتو اإلى الربنامج، ثم ي�ضتمر الربنامج على نهجني اأ�ضا�ضيني، اختيار اأطعمة �ضحية 

قليلة الكمية، وا�ضتمرار اجلوع، بل و�ضناعته عرب اأن�ضطة بدنية وريا�ضية مدرو�ضة.
اعتقد اأن ديننا احلنيف �ضبق يف م�ضاعدتنا على التخل�س من ال�ضموم، واعتقد جازمًا لو االأن�ضان �ضام 
�ضيامًا حقيقيًا، ال�ضيام الواجب يف رم�ضان، و�ضيام ال�ضنن املوؤكدة يف عرفة وعا�ضوراء وع�ضر ذي احلجة، 
و�ضيام التطوع امل�ضهور اأ�ضبوعيًا و�ضهريًا، حل�ضل على تخل�س طبيعي من ال�ضموم، ولكن امل�ضكلة اأن البع�س 

ال يفعل، وبع�س من يفعل ال يتيح للجوع اأن يتمكن منه للدرجة التي ت�ضاعده على اإ�ضالح ج�ضده.
اأحيانًا يف الو�ضف والت�ضمية  اإلى ديننا ف�ضل اجلوع، حتى يف املوروث ال�ضعبي غري املن�ضف  واإ�ضافة 
يف�ضل الرجال اإطالق و�ضف الذئب عليهم، وتف�ضل الن�ضاء اإطالق و�ضف الغزال، وكالهما من احليوانات 
وافتخر  جوارحها،  بكل  واالنتباه  احل�ضا�ضية  و�ضديدة  واحلركة،  الوزن  خفيفة  البطن،  �ضامرة  اجلائعة، 
العرب كثريًا بجوع الدائم، وبغ�س النظر عن �ضوء ا�ضتخدام ا�ضم »الذئب« يف الثقافة احلديثة، يظل رمزًا 
�ضعبيًا ا�ضتخدمه ال�ضيخ ال�ضاعر حممد بن را�ضد يف الرد على االأمري ال�ضاعر خالد الفي�ضل حني قال »يا 

�ضيخ هذا زمان كله انعام . . الذيب جايع و�ضبعانه ح�ضانيها«.
واملتاأمل يف �ضلوك »االآخر« �ضرقًا وغربًا يجد من اأدبيات االأكل اأو الدعوة اإليه ال�ضوؤال بعفوية: هل اأنت 

جائع/�ة ؟ وغالبًا تكون االإجابة عفوية و�ضادقة.
اأن  على  �ضاعدهم  الأطفالك  وبالن�ضبة  جياع،  انهم  تاأكد  ا�ضدقاءك،  اأو  اأطفالك  تطعم/�ي  اأن  قبل 
يجوعوا اإلى القدر املعقول فاإنك بذلك ت�ضنع من عادات الغذاء، ما يغنيك عن الدواء، ا�ضاأل اهلل للجميع 

اال�ضتغناء عنه.

محمد اليامي
mohamdalyami@gmail.com

صيدلية
الجوع
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