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هذه مجلتكم..

تسعى الهيئة من 
خالل هذه المجلة إلى 
تقديم المعلومة بلغة 

بسيطة يمكن لجميع 
مستويات المتلقين 

االستفادة منها، ونشر 
أحدث الدراسات والبحوث 
العلمية في هذا النطاق.

املر�ض  الإن�ضان يف حربه �ضد  بها  يتزود  اأن  يجب  التي  الأ�ضلحة  اأهم  »التوعية« من     
الذي ي�ضرب ج�ضده، و�ضعًيا نحو حتقيق هذه احلماية، و�ضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء 
برامج كبرية من �ضاأنها تثقيف الإن�ضان وتوعيته غذائًيا ودوائًيا حول ما ياأكله وما ي�ضربه وما 
ي�ضتخدمه، معتمدة يف ذلك على التدرج يف بناء املعرفة، وتب�ضيط ر�ضائل التوعية املوجهة 

للنا�ض يف قوالب عدة، تتوزع بني ما ُي�ضاهد وما ُي�ضمع وما ُيقراأ.
  وتخاطب الهيئة كل فئة عمرية بلغة يفهمها وتقرتب كلماتها واأدواتها من تفكريه، في�ضهل 
عليه فهمها، وبالتايل ي�ضهل على الهيئة العامة للغذاء والدواء، تاأ�ضي�ض قاعدة عري�ضة من 
الأ�ضخا�ض، ميكنهم يف مرحلة لحقة اأن يكونوا ُر�ضًل بني النا�ض بالتوعية التي ر�ضخت يف 
عقولهم، وكر�ضت يف دواخلهم املعنى املبا�ضر والوا�ضح ملا جاء يف املثل العربي ال�ضهري »درهم 
ي�ضتهلكه من غذاء،  الإن�ضان لطبيعة ما  اإل فهم  الوقاية  وقاية خري من قنطار علج«. وما 
ويتناوله من دواء، وي�ضتخدمه من اأجهزة، ثم التعامل معه وفًقا لهذا الفهم ال�ضحي الآمن.

اإ�ضدارنا الأول من جملة »غذاء ودواء«، التي ت�ضدر عن الهيئة العامة للغذاء  هذا هو 
والدواء، ون�ضعى من خلل هذه املجلة اإلى توظيفها كاإحدى قنوات التوعية والتثقيف يف كل 

ما يتعلق بعامل الغذاء والدواء، وكذلك كل ما يخ�ض الأجهزة واملنتجات الطبية.
وتاأتي هذه املجلة �ضمن �ضعي الهيئة لتو�ضيع قاعدة ال�ضلمة والأمان يف هذه القطاعات 

الرئي�ضية، التي تتما�ض ب�ضكل مبا�ضر مع معي�ضة الإن�ضان اليومية.
ولأن »التوعية« ال�ضحية من األزم واأهم املكت�ضبات التي يجب على الإن�ضان اأن يتزود بها 
يف �ضعيه احلثيث للتمتع بحياة �ضحية جيدة، فقد راأت الهيئة اأن تعزز هذا الهدف من خلل 
اإ�ضدارها هذه املجلة اإلى جانب العديد من الربامج التوعوية التي اأقرتها يف هذا اخل�ضو�ض 

من خلل ما تبثه عرب و�ضائط التوا�ضل الجتماعي، اأو من خلل الإعلم املرئي واملقروء.
ب�ضيطة ميكن جلميع  بلغة  املعلومة  تقدمي  اإلى  املجلة  الهيئة من خلل هذه  ت�ضعى  كما 
م�ضتويات املتلقني ال�ضتفادة منها، ون�ضر اأحدث الدرا�ضات والبحوث العلمية يف هذا النطاق 

كخطوة متقدمة للقيام باأحد اأهم اأدوار الهيئة، والتي تعنى ببث الوعي ون�ضره.
هذه جملتكم ت�ضق طريقها �ضمن �ضل�ضلة التوعية الغذائية والدوائية، وتعّرفكم بربامج 

واأهداف ون�ضاطات الهيئة لهدف الرتقاء والو�ضول مل�ضاف الهيئات الدولية املماثلة.
براأيكم  تزويدنا  ودعمكم من خلل  بت�ضجيعكم  اإل  ال�ضتمرار  املجلة  لهذه  يتحقق  ولن 
الغذائي  الوعي  م�ضرية  يف  عاليًا  التحليق  من  املجلة  لنمّكن  وتطلعاتكم،  وملحظاتكم 

والدوائي، و�ضلمة وماأمونية الأجهزة واملنتجات الطبية.

د.محمد المشعل
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة

 للغذاء و الدواء
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األراء المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كاتبها  والتعبر بالضرورة عن رأي الهيئة العامة للغذاء والدواء

كلمة التحرير

قد  ال�ضهرية  املقولة  تلك  دواء«،  داء  »لكل 
اإلى  املقدم  العلج  ف�ضاد  مع  مفعولها  يبطل 
املري�ض يف �ضورة اأدوية مغ�ضو�ضة ل ت�ضمن ول 
بالأمرا�ض على مواجهة �ضربات  املبتلني  تعني 
لأج�ضامهم  متتالية  لكمات  توجه  التي  الأمل 
تاأتيهم ال�ضربة القا�ضية من  ال�ضعيفة، بل قد 

عدو يتخفى يف �ضورة �ضديق وهو الدواء.

المشرف العام

د.محمد المشعل مجلة  دورية تصدر عن
 هيئة الغذاء والدواء

 في المملكة العربية السعودية

المستشار اإلعالمي

إدريس الدريس

الغذاء والدواء 2

قرا�ؤنا الأفا�ضل..
ال�ضالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته

تطل عليكم جملة »الغذاء والدواء« يف عددها الأول وال�ضادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويحدوها الأمل يف اأن تلقى يف قلوبكم واأنف�ضكم القبول 
احل�ضن، واأن تقدم لكم ما هو علمي وجديد يف جمال الغذاء والدواء، مبا يعود بالفائدة على اجلميع.

�ضت�ضدر جملة »الغذاء والدواء« كل �ضهرين موؤقتًا وهدفها امل�ضاهمة يف بناء وعي الإن�ضان، من خلل الهتمام ب�ضلمة غذائه ودوائه، والتاأكد من ماأمونيته 
وفاعليته، وتثقيفه بكل ما يفيد �ضحته.

عددنا الأول قارئنا الكرمي يحوي ملفًا عن غ�ض الدواء ذلك القاتل ال�ضامت، وتنامي هذا الظاهرة يف العامل وتاأثرياتها اخلطرة على ال�ضحة.
والأوعية  القلب  واأمرا�ض  الكول�ضرتول،  وارتفاع  وال�ضكري،  ال�ضمنة،  م�ضوؤولية  الدهون  حتّمل  التي  ال�ضائدة  الأ�ضطورة  يناق�ض  تقريرًا  العدد  يحوي  كما 
الدموية، ويت�ضمن تقريرًا عن الأجهزة الطبية التي اأتلفتها الهيئة، واآخر عن الغذاء ال�ضحي للأطفال، وحتقيقًا حول ا�ضتنبات الغذاء، وتقريرًا ي�ضلط ال�ضوء 

على تاريخ الهيئة وتطورها واأدوراها حلماية �ضحة الإن�ضان.
قارئنا العزيز.. يف كل خطوة من عملنا، ويف كل كلمة نكتبها، نتذكركم وندعوكم للم�ضاركة والتقييم مبا يعود بالنفع على اجلميع.

اأخريًا، نتطلع الى اأن حتقق جملة »غذاء ودواء« اأهدافها، واأن تكون رافدًا حقيقيًا للوعي واملعرفة يف بلدنا ولكل املتعط�ضني لطعام �ضحي ودواء اآمن.

املحرر
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اأخطر 04 من  ق�ضية  ال��ه��ارب  فيلم  يتناول 
احل��دي��ث،  الع�ضر  يف  حة  ال�ضِ ق�ضايا 
الأدوي��ة، وذلك  مافيا جتارة  وهي ق�ضية 
يف اإطار درامي �ضيق مليء مب�ضاهدة احلركة والإثارة 

التي حتب�ض اأنفا�ض امل�ضاِهد

اأك��ر  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ت�ضتورد 
اللحوم  من  �ضنويًا  طن  مليني  ثلثة  من 
ومنتجاتها بجميع اأنواعها املربدة واملجمدة 

واملعلبة، ومبا قيمته 26 مليار ريال.

باتت م�ضكلة �ضوء التغذية م�ضكلة عاملية، 
ال��ن��ا���ض ح��ول  ال��ك��ث��ري م��ن  ي��ع��اين منها 
املراحل  يف  الأط��ف��ال  وبخا�ضة  ال��ع��امل، 

الأولى من العمر.

على  حفاًظا  الفنانني  اأكر  من  املالكي  فايز 
اأج�����ض��اده��م م��ن ال���وزن ال��زائ��د، وذل���ك من 
الأكل ال�ضحي  بتناول  الدائم  التزامه  خلل 

واخلفيف.

للتواصل

العنوان البريدي: الرياض - الهيئة العامة للغذء والدواء
)3292( طريق الدائري الشمالي - النفل - وحده رقم )1( 13312 - 6288

هاتف : 00966112038222 - فاكس : 00966112751164

SFDA.Magazine@sfda.gov.sa:إيميل

على الرغم من ق�ضر عمر الهيئة العامة 
من  متكنت  اأن��ه��ا  اإل  وال�����دواء  ل��ل��غ��ذاء 
حتقيق جملة من الأه��داف التي تقع يف 
�ضلب مهامها، وعلى راأ�ضها �ضمان �ضلمة الغذاء، 

وماأمونية وجودة وفعالية الدواء.

ي�ضنف الأن�ضولني �ضمن اأهم الأدوية التي 
العامل،  ح��ول  املر�ضى  من  كثري  يتعاطها 
الآن ملن  املعروف حتى  الأمثل  العلج  فهو 

يعانون من داء ال�ضكري.
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ضمان سالمة الغذاء ومأمونية الدواء وكفاءة 
األجهزة الطبية.. أبرز مهام هيئة الغذاء والدواء

على الرغم من قصر عمر الهيئة العامة للغذاء والدواء بحساب السنين، والذي يعود إلى العام 1424هـ، إال 
أنها تمكنت من تحقيق جملة من األهداف التي تقع في صلب مهامها، وعلى رأسها ضمان سالمة الغذاء، 

ومأمونية وجودة وفعالية الدواء، وسالمة وكفاءة األجهزة والمستلزمات الطبية.
ولم يكن تحقيق هذه األهداف وليد الصدفة، بل كان نتاج خطط وجهود ضخمة تبذل على مدار الساعة، 
وتعاون دولي مع الجهات ذات الصلة بالغذاء والدواء، حيث تطمح الهيئة إلى أن تصبح العبًا رئيسًا في 

حماية وتعزيز صحة اإلنسان والحيوان في العالم وليس في المملكة العربية السعودية فقط.

حارس الصحة األمين
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الن�ضاأة
العام  اإل���ى  الهيئة  اإن�����ض��اء  ت��اري��خ  ي��ع��ود 
1424ه��������، ح��ي��ث اأن�����ض��ئ��ت مب��وج��ب ق���رار 
ذات  م�ضتقلة  ك��ه��ي��ئ��ة  ال�������وزراء،  جم��ل�����ض 
مبا�ضرة  ترتبط  وه��ي  اعتبارية،  �ضخ�ضية 
جميع  بها  وتناط  ال���وزراء،  جمل�س  برئي�س 
والرقابية  والتنفيذية  الإج��رائ��ي��ة  املهمات 
للإن�ضان  وال���دواء  ال��غ��ذاء  �ضلمة  ل�ضمان 
امل�ضتح�ضرات احليوية  واحليوان، و�ضلمة 
وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، وك���ذل���ك امل��ن��ت��ج��ات 
ال��ت��ي مت�����ض �ضحة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

الإن�ضان. 
ورك�����ز ق�����رار الإن�����ض��اء 
من  الهيئة  ا�ضتقلل  على 
مبا�ضرة  ارتباطها  خلل 
مبجل�ض الوزراء، بهدف 
حت��ق��ي��ق ا���ض��ت��ق��لل��ي��ة 

الهيئة أسست 
عالقات مع الجهات الدولية 

ذات الصلة بالغذاء والدواء

موؤ�ض�ضة  باعتبارها  الهيئة،  اإليها  تامة حتتاج 
تقوم بدور رقابي، وخا�ضة اأن �ضلمة الغذاء 
والدواء وامل�ضتح�ضرات واملنتجات الإلكرتونية 
وال�ضحية وغريها مما يلم�ض حياة الإن�ضان، 
تقت�ضي تقاطًعا مع موؤ�ض�ضات وجهات حكومية 
ل  ال�ضتقللية  حتقيق  اأن  يعني  مما  قائمة، 
�ضيطرة  تقع حتت  اأن  من  بتخلي�ضها  اإل  يتم 

جهاز ما، وربطها مبجل�ض الوزراء. 
�ضوؤون  اإدارة  يتولى  التاأ�ضي�ض  قرار  ووفق 
ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  اإدارة  جمل�ض  الهيئة 
امللكي ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، 
ال�ضوؤون  وزير  امللكي  ال�ضمو  وع�ضوية �ضاحب 
وي�����ض��م املجل�ض  ن��ائ��ًب��ا،  وال��ق��روي��ة  ال��ب��ل��دي��ة 
وزراء  وه��م:  املعنيني  ال����وزراء  ع�ضويته  يف 
وال�ضناعة  وال��ت��ج��ارة  وال�ضحة  ال��داخ��ل��ي��ة 
والزراعة واملياه والكهرباء واملالية والقت�ضاد 
الهيئة  ع��ام  مدير  ع��ن  ف�ضًل  والتخطيط، 
واملقايي�ض  للمو�ضفات  ال�ضعودية  العربية 
ال�ضعودية،  الغرف  جمل�ض  ورئي�ض  واجل��ودة، 
املخت�ضني  واأحد  للهيئة،  التنفيذي  والرئي�ض 

يف جمال الدواء. 
الأهداف الرئي�ضة 

الهدف الرئي�ض للهيئة هو �ضمان �ضلمة 
ال��دواء،  وفعالية  وج��ودة  وماأمونية  ال��غ��ذاء، 
وامل�ضتلزمات  الأج���ه���زة  وك��ف��اءة  و���ض��لم��ة 

الطبية.
وت�����ض��ع��ى ال��ه��ي��ئ��ة م���ن خ���لل اأج��ه��زت��ه��ا 

وقطاعاتها اإلى حتقيق الأهداف التالية: 
- ���ض��لم��ة وم��اأم��ون��ي��ة وف��اع��ل��ي��ة ال��غ��ذاء 

والدواء للإن�ضان واحليوان. 
- م��اأم��ون��ي��ة امل�����ض��ت��ح�����ض��رات احل��ي��وي��ة 
والكيميائية التكميلية وم�ضتح�ضرات التجميل 

واملبيدات. 
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ت�ضم الهيئة خم�ضة قطاعات توؤدي من خللها مهمتها الرئي�ضة يف الرقابة والتحقق من �ضلمة الغذاء والدواء هي:

قطاع الأجهزة 
واملنتجات الطبية وي�ضم 

�ضت اإدارات.

قطاع الدواء وميار�ض 
مهامه عرب ثماين 

اإدارات.

قطاع الغذاء ويقوم 
بتنفيذ مهامه من 
خلل ت�ضع اإدارات.

تاأ�ض�ضت الهيئة العامة للغذاء والدواء مبوجب قرار جمل�ض الوزراء عام 1424ه�

يتولى اإدارة �ضوؤون الهيئة جمل�ض اإدارة برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء

الهدف الرئي�ض للهيئة هو �ضمان �ضلمة الغذاء وماأمونية وجودة وفعالية الدواء و�ضلمة وكفاءة الأجهزة وامل�ضتلزمات الطبية

 الهيكل الإداري للهيئة

قطاع التخطيط وتقنية 
املعلومات ويتكون من 

خم�ض اإدارات.

قطاع اخلدمات امل�ضرتكة 
وميار�ض مهامه عرب 

خم�ض اإدارات.

من  الإل��ك��رتون��ي��ة  املنتجات  �ضلمة   -
التاأثري على ال�ضحة العامة. 

- دق�����ة م���ع���اي���ري الأج�����ه�����زة ال��ط��ب��ي��ة 
والت�ضخي�ضية و�ضلمتها. 

ال�����ض��ي��ا���ض��ات والإج��������راءات  - و����ض���ع 
الوا�ضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق 

هذه ال�ضيا�ضات وتفعيلها. 
- اإجراء البحوث والدرا�ضات التطبيقية 
واأ�ضبابها  ال�ضحية  امل�ضكلت  على  للتعرف 
قاعدة  و�ضع  ع��ن  ف�ضًل  اآث��اره��ا،  وحت��دي��د 
التثقيفية  الأغرا�ض  يف  منها  ي�ضتفاد  علمية 
التنفيذية  والربامج  ال�ضت�ضارية  واخلدمات 

يف جمايل الغذاء والدواء. 
الإج��راءات  والإ���ض��راف على  املراقبة   -
اخلا�ضة بالرتاخي�ض مل�ضانع الغذاء والدواء 

والأجهزة الطبية. 
- تبادل املعلومات ون�ضرها مع اجلهات 

واإعداد  والعاملية  املحلية  والقانونية  العلمية 
قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء. 

مراحل العمل
العامة  الهيئة  اإن�ضاء  قرار  �ضدور  عقب 
ال��ه��ي��ئ��ة تنظيم  ب�����داأت  وال�������دواء،  ل��ل��غ��ذاء 
اإل��ى  عملها  م��راح��ل  ت��وزي��ع  ومت  اأف��ك��اره��ا، 
مرحلتني، امتدت املرحلة الأولى ملدة خم�ض 
�ضنوات، متكنت فيها الهيئة من و�ضع الأ�ض�ض 

الإجرائية والتنظيمية والرقابة الإجرائية.
امل�ضعل  حممد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وي��ق��ول 
العمل  يتم  »اإن��ه  للهيئة:  التنفيذي  الرئي�ض 
هناك  الهيئة.  هيكلة  اإع����ادة  على  ح��ال��ًي��ا 
وهو  الآن،  عليه  نعمل  كبري  موؤ�ض�ضي  عمل 
ال�ضل�ض  العمل  اإلى  التقليدي  من  العمل  نقل 
الدقيق، كما بداأنا العمل يف قيا�ض موؤ�ضرات 
املنافذ  ويف  الهيئة  قطاعات  كافة  يف  الأداء 
احلدودية واأداء العاملني، حتى يكون هناك 

اعتماد على قيا�ض الأداء، بحيث نعتمد على 
م��وؤ���ض��رات الأداء م��ن ك��ل م��وظ��ف وم��ن كل 
من  متقدم  م�ضتوى  اإل��ى  ن�ضل  حتى  قطاع، 

احلكم على الأداء والإنتاجية«.
الأ���ض��ا���ض  امل��رت��ك��ز  »�ضيكون  وي�ضيف: 
الإنتاجية،  ه��و  القادمة  اخلطة  يف  للهيئة 
و�ضرعة اتخاذ القرار والرتكيز على املنافذ، 
للمختربات،  ال�ضتيعابية  القدرات  وزي��ادة 
والعمل على اإعداد الهيكل الوظيفي للعاملني 
يف الهيئة، بهدف حتقيق ال�ضتقرار النف�ضي 
على  ع��لوة  لهم،  والوظيفي  والجتماعي 
ر�ضاه  م��دى  ملعرفة  امل�ضتهلك  مع  التوا�ضل 
عن اأداء الهيئة وعملها، والرتكيز على زيادة 

جرعته التوعوية طوال العام«.
تعا�ن د�يل

مل تكن الهيئة العامة للغذاء والدواء يف 
يوم  اأول  منذ  العامل  عن  مبعزل  ال�ضعودية 
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الكفاءات السعودية مكنت الهيئة من تنفيذ أعمالها 
وفق الممارسات العالمية

لإن�ضائها، فقد تعلمت الكثري من كل النماذج 
املوؤ�ض�ضات،  هذه  مثل  يف  الناجحة  العاملية 
لتقدم قطاًعا قادًرا على تنفيذ دوره الفعلي، 
ذات  الدولية  اجلهات  مع  علقات  واأ�ض�ضت 

ال�ضلة بالغذاء والدواء.
وترتبط الهيئة عرب مركز الإنذار ال�ضريع 
للغذاء الذي يعمل على مدار ال�ضاعة مبراكز 
ومعلومات  اإن���ذارات  على  للح�ضول  عاملية 
وال����دواء  ال��غ��ذاء  هيئة  وم��ن��ه��ا:  م�ضتمرة، 
الأمريكية  الزراعة  وزارة   ،FDA الأمريكية 
الربيطانية  الغذاء  مقايي�ض  وهيئة   ،USDA
ل��لأغ��ذي��ة  ال�����ض��ري��ع  الإن�����ذار  ون��ظ��ام   ،FSA
والعمل  ال�ضحة  ووزارة   ،RASFF والأعلف 
تفتي�ض  ووكالة   ،MHLW اليابانية  وال��روة 
موا�ضفات  وهيئة   ،CFIA الكندية  ال��غ��ذاء 
 ،FSANZ النيوزلندية  ال�ضرتالية  الأغذية 
 ،)FSAI( اليرلندية  الغذاء  �ضلمة  وهيئة 
 ،NZFSA النيوزلندية  الغذاء  وهيئة �ضلمة 

 .FAO ومنظمة الغذاء والزراعة العاملية
وي��ع��د ه��ذا امل��رك��ز خ��ط ال��دف��اع الأول 

 60 بني  ما  ت�ضتورد  اأنها  ا  خ�ضو�ضً للمملكة، 
و70 يف املائة من غذائها من خارج احلدود، 
وجود  يفر�ض  مما  دول��ة،   200 حوالى  ومن 
املنتجات  ت�ضل  اأن  ق��ب��ل  اأول  دف���اع  خ��ط 

امل�ضتوردة اإلى احلدود. 
الهيكل الإداري

من  ت��وؤدي  قطاعات  اأربعة  الهيئة  ت�ضم 
خللها مهمتها الرئي�ضة يف الرقابة والتحقق 
م��ن ���ض��لم��ة ال���غ���ذاء وال�����دواء ه���ي: قطاع 
ال��غ��ذاء، وق��ط��اع ال����دواء، وق��ط��اع الأج��ه��زة 
التخطيط  قطاع  واأخرًيا  الطبية،  واملنتجات 

وتقنية املعلومات.
قطاع الغذاء 

م�ضوؤوليات  الغذاء  قطاع  عاتق  على  تقع 
جل  ت�ضتورد  اململكة  اأن  وخا�ضة  �ضخمة، 
حتقيق  الرئي�ضة  القطاع  ومهمة  غذائها، 

وو�ضع  اململكة،  يف  الأغذية  وج��ودة  �ضلمة 
الغذاء  ج��ودة  �ضمان  اإل��ى  الهادفة  اخلطط 
و���ض��لم��ت��ه، وم��راج��ع��ة الأن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح 
ال��غ��ذاء،  ال��ع��لق��ة مب��ج��ال  ال��رق��اب��ي��ة ذات 
وت��ط��وي��ره��ا ب��اق��رتاح ال��ت��ع��دي��لت ال��لزم��ة 
وال�ضلمة  اجل��ودة  متطلبات  ملواكبة  عليها، 
وت��ط��ب��ي��ق اجل��������زاءات بحق  ال�����ض��ح��ي��ة، 

املخالفني.
فح�ض  ال��ق��ط��اع  م��ه��ام  تت�ضمن  ك��م��ا 
والأعلف احليوانية  واملياه  الأغذية  وحتليل 
وماأمونيتها،  و�ضلمتها  جودتها  من  للتحقق 
وتوعية  القيا�ضية،  للموا�ضفات  ومطابقتها 
امل�ضتهلك مبا يتعلق بالغذاء، والإنذار املبكر 
للغذاء، اإ�ضافة اإلى متثيل اململكة يف الهيئات 
جمالت  يف  والدولية  الإقليمية  واملنظمات 
اإح��ك��ام  على  ع���لوة  ال��ق��ط��اع،  اخت�ضا�ض 

كوادرها  تطوير  على  الهيئة  حتر�ض 
لتتمكن  م�ضتوياتهم  من  الرفع  بهدف 
على  الرقابة  يف  مهامها  تنفيذ  م��ن 

الغذاء والدواء.
وت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
ال��ب�����ض��ري��ة يف خم��ت��ل��ف  ك�����وادره�����ا 
التخ�ض�ضات التي حتتاجها من خلل 
القدرات  وتطوير  والتدريب  البتعاد 

والكفاءات الوظيفية.
الهيكل  اإع��داد  على  الهيئة  تعمل  كما 
الوظيفي للعاملني فيها، بهدف حتقيق 
والج��ت��م��اع��ي  النف�ضي  ال���ض��ت��ق��رار 
على  ينعك�ض  م��ا  ل��ه��م،  وال��وظ��ي��ف��ي 

اأدائهم ب�ضكل اإيجابي
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والأجهزة  امل�ضتوردة  الأغذية  على  الرقابة 
الطبية والأدوية وامل�ضتح�ضرات املغ�ضو�ضة. 

خلل  من  املهام  بتنفيذ  القطاع  ويقوم 
الرقابة  اإدارة  ه��ي:  تنفيذية  اإدارات  ت�ضع 
الفنية  اللوائح  واإدارة  الغذاء امل�ضتورد،  على 
الأ�ضواق  على  الرقابة  واإدارة  واملوا�ضفات، 
تقييم  واإدارة  املختربات،  واإدارة  املحلية، 
مراكز  واإدارة  الأع��لف،  واإدارة  املخاطر، 
التوعية  واإدارة  الأزم���ات،  واإدارة  الر�ضد 

والت�ضال، واأخرًيا اإدارة املبيدات.
مب�ضوؤولياته  القطاع  ه��ذا  ي��ق��وم  ول��ك��ي 
ع��دًدا  الهيئة  اأن�ضاأت  الأك��م��ل،  الوجه  على 
ومت  الغذاء،  �ضلمة  لت�ضمن  املختربات  من 
ذات  الأجهزة  باأحدث  املعامل  تلك  جتهيز 
الرقابة  خمتربات  ومنها  العالية،  التقنية 
الغذائية التي تغطي املنافذ الربية والبحرية 

واجلوية الرئي�ضة.
وه���ن���اك خم��ت��رب ال���ر����ض���د، وه����و من 
امل�ضحوبة  العينات  حتلل  التي  امل��خ��ت��ربات 

ملوثات  باأنواع  اخلا�ضة  الر�ضد  مراكز  من 
ر�ضد  خمترب  اإلى  اإ�ضافة  املختلفة،  الأغذية 
�ضلمة مواد التعبئة والتغليف، الذي يخت�ض 
تلم�ض  اأن  ميكن  التي  امل��واد  جميع  بتحليل 
الغذاء، ور�ضد امللوثات التي ميكن اأن تنتقل 
املخترب  على  علوة  للغذاء،  امل��واد  هذه  من 
املركزي والأبحاث الذي يتخ�ض�ض يف جمال 

�ضلمة الأغذية. 
قطاع الد�اء

قطاع  ع��ن  ���ض��اأًن��ا  ال���دواء  قطاع  يقل  ل 
جانًبا  ت�ضتورد  اململكة  اأن  وخا�ضة  الغذاء، 
املهمات  القطاع  ويتولى  ال��دواء،  من  كبرًيا 
ل�ضمان  والرقابية  والتنفيذية  الإج��رائ��ي��ة 
ت�ضنيع  عمليات  ترخي�ض  م��ث��ل  ال�����دواء، 
وتوزيعها  وت�ضديرها  وا�ضتريادها  الأدوي��ة 
ماأمونية  وتقييم  عنها،  والإعلن  وترويجها 
وفعاليتها  ال�����ض��ي��دلن��ي��ة  امل�����ض��ت��ح�����ض��رات 
بت�ضويقها،  الرتاخي�ض  واإ���ض��دار  وجودتها 
الأدوي����ة،  وم�����ض��ت��ودع��ات  م�ضانع  وتفتي�ض 

العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  الأدوية  ومراقبة 
وال�ضلئف الكيمائية.

املتداولة  الأدوي���ة  القطاع  ي��راق��ب  كما 
وفاعليتها  جودتها  من  والتحقق  ال�ضوق  يف 
تنجم  قد  التي  ال�ضارة  والآث��ار  وماأمونيتها 
الأنظمة  و���ض��ع  اإل���ى  اإ���ض��اف��ة  تناولها،  ع��ن 
ال�ضماح  قبل  اللزمة  واملوا�ضفات  واللوائح 
من  والتحقق  اململكة،  يف  ال���دواء  بت�ضويق 

�ضلمة م�ضتح�ضرات التجميل. 
ولتحقيق هذا التوجه، �ضاغ قطاع الدواء 
ثماين  با�ضتحداث  امل�ضتقبلية  ال�ضرتاتيجية 
القطاع  باأن�ضطة  تعنى  تنفيذية  اإدارات 
الأنظمة  من  منظومة  ببناء  وقام  املختلفة، 
التحتية  البنية  ت�ضكل  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة 
يف  الإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ه���دف  لتحقيق 

التعامل مع القطاع.
الفنية  ال��ف��رق  م��ن  ال��ع��دي��د  �ضكل  ك��م��ا 
ل��ت��ح��دي��ث الأن��ظ��م��ة وامل����دون����ات اخل��ا���ض��ة 
اجلهات  مع  امل�ضاركة  اإلى  اإ�ضافة  بالدواء، 
اللوائح  و�ضع  يف  العلقة  ذات  احلكومية 
قواعد  من  ع��دد  يف  وال���ض��رتاك  التنفيذية 
التخ�ض�ضات  وحت��دي��د  الأدوي����ة  معلومات 
قطاع  يحتاجها  التي  والعلمية  ال�ضيدلية 

الدواء. 
ومي��ار���ض ال��ق��ط��اع م��ه��ام��ه ع��رب ثماين 
معلومات  اإدارة  ه���ي:  تنفيذية  اإدارات 
والتوعية،  الت�ضال  اإدارة  وال�ضموم،  الأدوية 
�ضلمة  اإدارة  والأزم�����ات،  التيقظ  اإدارة 
اإدارة  اإدارة الرتاخي�ض،  منتجات التجميل، 
وو�ضع  املنتجات  تقييم  اإدارة  املختربات، 
واإن��ف��اذ  التفتي�ض  اإدارة  واأخ����رًيا  امل��ع��اي��ري، 

الأنظمة.
 قطاع الأجهزة �املنتجات الطبية  

النمو املطرد يف اخلدمات ال�ضحية  مع 
يف اململكة العربية ال�ضعودية خلل ال�ضنوات 
والأ�ضرة  امل�ضت�ضفيات  عدد  وتزايد  املا�ضية، 
ومراكز  الأول��ي��ة  ال�ضحية  الرعاية  ومركز 
الكلى ال�ضناعية وغريها، منا �ضوق الأجهزة 

واملنتجات الطبية يف ال�ضعودية ب�ضكل كبري.
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يمارس القطاع 
مهامه عبر ثماني إدارات 

تنفيذية

رقابة  يف  ت�ضريعي  ف��راغ  لوجود  ونظًرا 
اأ�ضبحت  فقد  الطبية،  واملنتجات  الأجهزة 
احلاجة ملحة اإلى وجود جهاز تنظيمي يكفل 
الأج��ه��زة  وفاعلية  وج���ودة  وك��ف��اءة  �ضلمة 
ت�ضنيعها  مراحل  خلل  الطبية  واملنتجات 
اأث���ن���اء عمرها  وا���ض��ت��خ��دام��ه��ا  وت�����ض��وي��ق��ه��ا 
قطاع  اأهمية  ج��اءت  هنا  ومن  الفرتا�ضي، 

الأجهزة واملنتجات الطبية. 
لقطاع  ال��رئ��ي�����ض��ة  الأه������داف  وت��ك��م��ن 
حماية  يف  ال��ط��ب��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات  الأج���ه���زة 
ال�ضحة العامة يف اململكة من خلل تطبيق 
ت�ضمن  ال��ت��ي  وال����ض���رتاط���ات  الإج������راءات 
وم�ضغلي  امل��ر���ض��ى  �ضحة  وح��م��اي��ة  �ضلمة 
الطبية  واملنتجات  الأج��ه��زة  وم�ضتخدمي 

والأطراف الأخرى.
باتخاذ  القطاع  قيام  ذلك  اإلى  وي�ضاف 
اللزمة  امل�ضوؤوليات  وحت��دي��د  الإج����راءات 
الطبية  واملنتجات  الأجهزة  ل�ضمان مطابقة 
اململكة  يف  وال�ضتخدام  للت�ضويق  املطروحة 
العامة  الهيئة  وا�ضرتاطات  متطلبات  جلميع 
الأجهزة  رقابة  وفًقا للئحة  والدواء  للغذاء 
الإج��رائ��ي��ة  وال��ق��واع��د  الطبية  وامل��ن��ت��ج��ات 

املكملة لها. 
تنفيذية  اإدارات  �ضت  القطاع  وي�ضم 
هي: اإدارة ما قبل الت�ضويق والتقييم العلمي، 
اإدارة  احليوية،  والقيا�ضات  الرقابة  اإدارة 
الت�ضجيل  اإدارة  الأنظمة،  واإنفاذ  التفتي�ض 
وال�ضلمة  احل��م��اي��ة  اإدارة  وال��رتخ��ي�����ض، 
الإ�ضعاعية، اإدارة الت�ضال والتوعية، اإ�ضافة 

اإلى وحدة مراقبة اجلودة.
قطاع التخطيط �تقنية املعلومات

هذا القطاع ذو اأهمية كبرية للهيئة كونه 
ميثل اجلانب التخطيطي، اإ�ضافة اإلى جانب 
الرئي�ض  املمّكن  يعد  وهو  املعلومات،  تقنية 
فاعلية  زي��ادة  يف  ي�ضاهم  اإذ  الهيئة،  لعمل 

اأعمالها وحتقيق خططها الإ�ضرتاتيجية.
وت�����ض��م ال��ه��ي��ئ��ة يف م���ا ي��خ�����ض ق��ط��اع 
اإدارات  خم�ض  املعلومات  وتقنية  التخطيط 
تنفيذية هي: اإدارة التخطيط ال�ضرتاتيجي، 

اأمن  واإدارة  الإلكرتونية،  اخلدمات  واإدارة 
املعلومات واحلوكمة، واإدارة الربامج، واإدارة 
البنية التحتية لأنظمة الت�ضالت والتقنية. 

التخطيط  مهام  القطاع  ه��ذا  ويتولى   
وال��ت��ط��وي��ر، وو���ض��ع ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وق��واع��د 
وت�ضغيل  التحتية  البنية  وتاأ�ضي�ض  البيانات، 
ال�ضبكة، وت�ضغيل الأنظمة ومركز املعلومات، 
وتقدمي  والإنرتنت،  املعلومات  اأمن  وحتقيق 

الدعم الفني واخلدمات الإلكرتونية.
طموحات

ا���ض��ت��ط��اع��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء 
على  الفعلية  رقابتها  حُتكم  اأن  وال����دواء، 
وال��دواء،  الغذاء  ب�ضلمة  املتعلقة  الق�ضايا 
اإلى  احلاجة  الراهن  الوقت  يف  وتت�ضاعف 
مثل هذا اجلهاز، وخا�سة مع ن�ساط وات�ساع 
املجتمع،  �ضرائح  لدى  ال�ضتهلكية  الثقافة 
الغذائية  املنتجات  م��ن  جتعل  ثقافة  وه��ي 
وات�ضاع  ال��ي��وم��ي��ة،  حلياتنا  م��لزم��ة  م���واد 
حجم العر�ض وتنوعه على م�ضتوى الأغذية 
اأن وجود جهاز  والأدوي��ة، مما يوؤكد بالفعل 

كالهيئة ميثل واجًبا وطنًيا وتنظيمًيا. 
العامة  الهيئة  ط��م��وح��ات  ت��ت��وق��ف  ول 
الغذاء  على  الرقابة  عند  وال���دواء  للغذاء 
لأبناء  و�ضحي  �ضليم  واقع  وتاأكيد  وال��دواء، 
الفعلي  الوطني  الدليل  تكون  واأن  الوطن، 
ل�ضلمتهم  احلقيقي  واحلار�ض  للمواطنني 
كل  يواجه  الذي  الفعلي  واملرجع  و�ضحتهم، 
�ضلمة  توؤثر يف  قد  التي  والعوامل  الأخطار 

الغذاء والدواء.
فهي  بكثري،  ذل��ك  تتعدى  الطموحات 
تعمل على اأن تكون الهيئة الرقابية الرائدة 
والأجهزة  والدواء  الغذاء  جمال  يف  اإقليمًيا 
متميزة  مبهنية  خدماتها  وتقدم  الطبية، 
ت�ضهم يف حماية وتعزيز ال�ضحة يف اململكة 
العربية ال�ضعودية، بل وت�ضعى اإلى اأن ت�ضبح 
على  الرقابة  يف  العاملي  امل�ضهد  من  ج��زًءا 
النجاح  اأن  ت���درك  فهي  وال����دواء،  ال��غ��ذاء 
يف  بل  الآخ��ري��ن،  تقليد  يف  لي�ض  احلقيقي 

النطلق من النقطة التي و�ضلوا اإليها.
تلك  حت��ق��ي��ق  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأدرك��������ت 
املجتمع،  ع��ن  مب��ع��زل  ي��ت��م  ل  ال��ط��م��وح��ات 
ولذلك فهي توا�ضل عملها ب�ضراكة حقيقية 
ح�ضورها  تكثيف  خ��لل  م��ن  املجتمع،  م��ع 
الو�ضائل  خمتلف  عرب  والتوعوي  الإعلمي 
ل  وال���دواء  ال��غ��ذاء  �ضلمة  لأن  والأدوات، 
ترتبط بالرقابة فقط، لكنها تتطلب مزيًدا 

من الوعي.
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 بما أنك سألت
تفتح الهيئة العامة للغذاء والــدواء، من خالل باب »بما أنك 
القراء في كل ما يخص  للتواصل والحوار مع  نافذة  سألت«، 
واإلجــابــة  األسئلة  بتلقي  الهيئة  وتسعد  والــــدواء،  الــغــذاء 

SFDA.Magazine@sfda.gov.sa : عليها على اإليميل

الغذاء والدواء 10

سين و جيم



ال فسح مباشرًا للدواء 
المفسوح خليجيًا

 الد�اء الذي يف�ضح يف د�لة خليجية, 
هل يف�ضح مبا�ضرة هنا يف اململكة العربية 

ال�ضعودية؟
 ل ي��ت��م ف�����ض��ح ال������دواء م��ب��ا���ض��رة، 
مفت�ضي  م��ن  معاينته  اإل���ى  يحتاج  حيث 
الو�ضول  مبنفذ  الهيئة  يف  ال���دواء  قطاع 
ي��ت��م توحيد  اأن���ه مل  ق��ب��ل ف�����ض��ح��ه، ح��ي��ث 
دول  وال�سروط يف  واملتطلبات  الإج��راءات 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، ومل 
دول  ب��ني  اجلمركي  ب��الحت��اد  ال��ب��دء  يتم 
وامل�ضتح�ضرات  للأدوية  بالن�ضبة  املجل�ض 

ال�ضيدلنية.
 ك��م ع��دد الأد�ي����ة ال��ت��ي مت رف�ضها 
ال�ضنوات  خالل  تقريًبا  الواحد  العام  يف 

اخلم�س الأخرية؟
 جمموع ما مت رف�ضه خلل ال�ضنوات 
كانت  م�ضتح�ضرات  من  املا�ضية  اخلم�ض 
واردة بكميات جتارية بلغ 500 م�ضتح�ضر، 
تعر�ضها  اإل���ى  اإم���ا  رف�ضها  �ضبب  وي��ع��ود 
غري  لكونها  اأو  عالية،  ح���رارة  ل��درج��ات 

م�ضجلة اأو غري م�ضتوفية ل�سروط الف�سح.
 

استيراد وفسح األدوية 
من مهام الهيئة

 ه���ل ال�������د�اء ال�����ذي ي���ب���اع ف��ق��ط يف 
ما  فقط  هو  ال�ضحة,  �زارة  م�ضت�ضفيات 

يتم ف�ضحه من الهيئة؟
من  الأدوي��ة  وف�ضح  با�ضترياد  الإذن   
املهام املوكلة للهيئة العامة للغذاء والدواء 
ح�ضب الأنظمة، وكل ما يحال من م�ضلحة 
من  بف�ضحه  البت  يتم  للهيئة  اجل��م��ارك 

عدمه.
 كم تبلغ �ضالحية ف�ضح كل د�اء؟   

 تختلف �ضلحية كل دواء عن الآخر 
والتي  به  اخلا�ضة  الثباتية  درا�ضة  ح�ضب 

توافق عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء 
عند ت�ضجيل الدواء اأو امل�ضتح�ضر.

ال رسوم على فسح األدوية
ك���م امل��ب��ال��غ ال��ت��ي ت��ت��ح�����ض��ل عليها   

الهيئة نظري ف�ضحها لد�اء اأ� غذاء؟
 ل توجد ر�ضوم على ف�ضح الأدوية عن 

طريق الهيئة.
 

 ب��ع��د ات��ف��اق��ي��ات اجل����ات, ه��ل هناك 
احتكار للد�اء عاملًيا؟

تخ�ضع  املبتكرة  الأدوي����ة  �ضناعة   
اأنحاء  كافة  الخ��رتاع يف  ب��راءات  لأنظمة 
العامل، لذا ل ميكن ت�ضنيع بدائل الأدوية 
انتهاء فرتة براءة الدواء  اإل بعد  املبتكرة 
نف�ضه يف الدولة التي يرغب الت�ضجيل فيها.

نمو استثمارات الدواء 
في المملكة

�ضيدليات  م��ن  اململكة  حت��ت��اج  ك��م   
��ضركات �م�ضانع اأد�ية؟

وزارة  اخت�ضا�ض  من  ال�ضيدليات   

ال�ضحة يف الوقت الراهن، اأما ما يخ�ض 
العدد  حتديد  ميكن  فل  الأدوي��ة  م�ضانع 

املنا�ضب لعتماد ذلك على اأمور جتارية.
اأن ال�ضنوات الأخرية    ولكن امللحظ 
���ض��ه��دت زي����ادة يف ح��ج��م ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
م�ضانع  قبل  م��ن  ال��دوائ��ي��ة  ال�ضناعات 
من  بالتو�ضع  تقوم  التي  املحلية  الأدوي���ة 
خلل زيادة حجم الإنتاج اأو افتتاح م�ضانع 
التعاقدي  الت�ضنيع  خلل  من  اأو  جديدة، 

ل�ضالح �ضركات الأدوية الأجنبية.
�ضركات  دخلت  ذل��ك،  على  وع��لوة    
اأو  م�ضتقل  ب�ضكل  اإم��ا  الأجنبية  الأدوي���ة 
بامل�ضاركة مع م�ضتثمرين �ضعوديني لفتتاح 
الآون��ة  �ضهدت  حيث  اململكة،  يف  م�ضانع 
لل�ضتثمارات  جاذبة  بيئة  توفر  الأخ��رية 
ال�ضعوديني  للم�ضتثمرين  �ضواًء  ال�ضناعية 
اف��ت��ت��اح م��دن  الأج����ان����ب م���ن خ����لل  اأو 

اقت�ضادية و�ضناعية جديدة.
  عندما ُيرف�س الرتخي�س للد�اء, 
م��ت��ى مي��ن��ح ف��ر���ض��ة لإع����ادة ت��ق��دمي��ه من 

جديد, بب�ضاطة هل له د�ر ثاين؟
 ميكن لل�ضركة تقدمي امل�ضتح�ضر مرة 
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بعد  الت�سجيل  �سروط  ا�ستوفى  اإذا  اأخرى 
عام من تاريخ رف�ضه.

علبة  �ضكل  يف  الهيئة  تتدخل  ه��ل    
الد�اء اأم اأنها م�ضوؤ�لة فقط عما يف داخل 

هذه العلبة؟ 
اأن  ويلزم  مهمة،  اخلارجية  العبوة   
تعك�ض املعلومات نف�ضها املوجودة يف امللف، 
و�ضمان عدم حدوث اأخطاء دوائية نتيجة 

ت�ضابهها مع عبوات اأخرى.
 

قوانين واشتراطات
لضمان مأمونية األدوية

الأ���ض��واق,  م��ن  د�اء  ينقطع  ف��ج��اأة   
منع  د�ر يف  اأ�  ذل��ك,  د�ر يف  للهيئة  ه��ل 

النقطاع؟   
 ل���ق���د و����ض���ع���ت ال���ه���ي���ئ���ة ق���وان���ني 
وا�ضرتاطات وا�ضحة لكي ت�ضمن ماأمونية 
ال�ضعودي،  ال�ضوق  يف  الأدوي����ة  و�ضلمة 
وع���دم ال��ت��زام ال��وك��لء ب��ه��ذه ال��ق��وان��ني 
ال���دواء.      ان��ق��ط��اع  يف  يت�سبب  وال�����س��روط 
انقطاع  منع  يف  بجهود  الهيئة  وق��ام��ت 
امل�ضتح�ضرات، وذلك باإن�ضاء ق�ضم متابعة 
احلالت  هذه  ملتابعة  امل�ضتح�ضرات  توفر 

والعمل على حلها. 
ب���الأدوي���ة  ت��ع��م��ي��م ق��ائ��م��ة    ك��م��ا مت 
امل�ضجلة  وغري  املر�ضى  حلياة  ال�ضرورية 
الت�ضجيل  اإع��ف��اوؤه��ا م��ن ر���ض��وم  وال��ت��ي مت 
وت�ضجيلها  توفريها  لت�ضهيل  الهيئة  ل��دى 
اعتماد  اإلى  اإ�ضافة  ال�ضعودي،  ال�ضوق  يف 
للم�ضتح�ضرات  ال�ضريع  الت�ضجيل  برنامج 
امل�ضتغرق  الوقت  للتقليل من  املتوفرة  غري 

لت�ضجيل هذه امل�ضتح�ضرات.
  كما اأن الهيئة تقوم بالتفتي�ض الدوري 
ع��ل��ى م�����ض��ت��ودع��ات ال���وك���لء ل��ل��ت��اأك��د من 
وخماطبة  امل�ضجلة،  امل�ضتح�ضرات  توفر 
تواجههم  ال��ت��ي  امل�����ض��اك��ل  حل��ل  ال��وك��لء 
اإعطاء  وت�ضهيل  امل�ضتح�ضرات  توفر  حيال 

الطالبة  ال�ضحية  للجهات  ا�ضترياد  اأذون 
اإيجاد  حلني  املتوفرة  غري  للم�ضتح�ضرات 

حل مل�ضكلة النقطاع.
 الهيئة مسؤولة عن
 قرار سحب األدوية

 �ضحب الد�اء من ال�ضوق, قرار من 
�م�ضوؤ�لية من؟

قبل  م��ن  يتم  الأدوي����ة  �ضحب  ق���رار   
بناء  وذلك  والدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة 
وجود خلل يف جودة  الهيئة  اكت�ضاف  على 
للموا�ضفات  مطابقته  عدم  اأو  امل�ضتح�ضر 

املعتمدة اأو غ�ضه.
فتقع  ال���دواء  �ضحب  م�ضوؤولية  اأم���ا    
على عاتق وكيل امل�ضتح�ضر امل�ضجل لديه، 
حيث يقوم بالتن�ضيق مع اجلهات ال�ضحية 
املعنية وامل�ضت�ضفيات ل�ضحبه، مع العلم باأن 
الهيئة العامة للغذاء والدواء تقوم مبتابعة 

عملية �ضحب الأدوية من قبل الوكيل.

تسعير الدواء مسؤوليتنا
  �ضعر الد�اء من يتحكم فيه, �هل 

للهيئة راأي يف ذلك؟ 
هي  وال���دواء  للغذاء  العامة  الهيئة   
اجلهة املنظمة لأ�ضعار الأدوية يف اململكة، 
ع�ضرة من  الرابعة  املادة  على  بناًء  وذلك 
نظام املن�ضاآت وامل�ضتح�ضرات ال�ضيدلنية 
ببيع  ال�ضيدلنية  امل��ن�����ض��اأة  ُي��ل��زم  ال���ذي 
يف  امل�ضجلة  ال�ضيدلنية  امل�ضتح�ضرات 
عبوات حتددها الهيئة، ويحظر بيعها قبل 

ت�ضعريها.
حتديد  اأهمية  مل��دى  منها  واإدراًك����ا    
ال�ضعر املنا�ضب للأدوية �ضواء للمري�ض اأو 
بت�ضكيل  الهيئة  قامت  ال�ضانعة،  لل�ضركة 
ي�ضارك  الأدوية  بت�ضعري  جلنة متخ�ض�ضة 
يف  ال�ضحية  اخلدمات  عن  ممثلون  فيها 
والتخطيط،  القت�ضاد  ووزارة  اململكة، 

وكلية ال�ضيدلة بجامعة امللك �ضعود.
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ال تأخير في التحذير من 
المستحضرات الضارة

ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ال��ب��ع�����س  ي����رى   
اأحياًنا  الإع��الن  تتاأخر يف  �ال��د�اء  للغذاء 
طبية,  م�ضتح�ضرات  م��ن  حت��ذي��رات  ع��ن 
اأن  بعد  با�ضتخدامها  م�ضتهلكون  �ي��ق��وم 

تلحق اأ�ضرار بهم.
التحذير  يف  فعلي  ت��اأخ��ري  ي��وج��د  ل   
اإن  حيث  الطبية،  امل�ضتح�ضرات  بع�ض  من 
اإجراءات حمددة  لها  التحذيرات  مثل هذه 
،ف��امل��ن��ت��ج��ات غ��ري امل��رخ�����ض��ة ال��ت��ي تدخل 
اململكة العربية ال�ضعودية بطرق غري نظامية 
الرتويج  يتم  اأو  ال�ضنطة،  جتار  طريق  عن 
التوا�ضل  وو�ضائل  املنتديات  طريق  عن  لها 
الجتماعي عند ثبوت �ضررها لدى الهيئة، 
تقوم بالتحذير من اإ�ضتخدامها ومعاقبة كل 

من يقوم بالرتويج والت�ضويق لها.
  وفيما يخت�ض بالأدوية، فاإنه عند ظهور 
الهيئة  فاإن  �ضررها  تثبت  جديدة  درا�ضات 
ي�ضببه  قد  عما  حتذير  بن�ضر  مبا�ضرة  تقوم 
للعامة واملمار�ضني ال�ضحيني ،ويتم خماطبة 
الدواء  �ضرف  لوقف  العلقة  ذات  اجلهات 

وكذلك �ضحبه عن طريق وكلء الأدوية.

 آليات متنوعة لسحب
 المنتجات الخطرة

العامة  الهيئة  اإن  م�ضتهلكون  يقول   
تنا�ل  خطورة  من  حت��ذر  �ال���د�اء  للغذاء 
م�ضتح�ضرات طبية اأ� اأد�ية اأ� اأنواع  معينة 

من املياه اأ� الأغذية, �ل تقوم ب�ضحبها من 
املنتج خطًرا فلماذا ل  ف��اإذا كان  الأ���ض��واق, 

ت�ضحبه الهيئة �متنع ا�ضتخدامه؟
 يف حال كان املنتج يوؤثر على ال�ضحة 
على  تقوم  الهيئة  ف��اإن  للم�ضتهلكني  العامة 
من  ع��دد  خ��لل  م��ن  املنتج  ب�ضحب  ال��ف��ور 
ال�ضركة  بوا�ضطة  �ضحبه  اأهمها  الآل��ي��ات، 
التعميم  اإيل  بالإ�ضافة  وكيلها،  اأو  املنتجة 
البلدية  ال�ضوؤون  ووزارة  البيع  منافذ  على 

والقروية. 
والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  تقوم  كما 
الإل��ك��رتوين  موقعها  ع��رب  التحذير  بن�ضر 
وو���ض��ائ��ل ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي )ت��وي��رت 
و�ضائل  خ��لل  وم��ن  وغريهما(،  وفي�ضبوك 
للتاأكد من خلو املنازل من  الإع��لم، وذلك 
املواطنني  حتذير  على  ع��لوة  املنتج،  ه��ذا 
من  عليه  يح�ضلون  قد  من  وب��ال��ذات  كافة 
يعمل  كما  �ضخ�ضي،  ب�ضكل  اململكة  خ��ارج 
دخول  منع  على  املنافذ  يف  الهيئة  مندوبو 

املنتج واإيقاف �ضحناته يف حال ورودها.
امل�ضوق  امل�ضتح�ضر  ك��ان  ح��ال  يف  اأم���ا 
يف  ت�ضويقه  ويتم  الهيئة،  من  مرخ�ض  غري 
من�ضاآت ل تخ�ضع لنظام الهيئة وثبت �ضرره 
على �ضحة امل�ضتهلك، فتقوم الهيئة بتحذير 
العلقة  ذات  اجلهات  وخماطبة  امل�ضتهلك 
مثل م�ضلحة اجلمارك بعدم ف�ضحة، ووزارة 
البلدية والقروية ل�ضحب املنتج من  ال�ضوؤون 

جميع منافذ البيع.

  نشرح هنا االلتباس في الفهم لدى بعض الناس حول 
بعض  وتصحيح  وال���دواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  عمل 

األفكار المغلوطة عن طبيعة عملها.

يقولون عنا...ونقول
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إحباط دخول منتجات 
وأجهزة طبية “مخالفة” 

بقيمة 227 مليون ريال

المفسوحة قدرت بحوالي 20 مليار ريال

إحباط دخول منتجات 
وأجهزة طبية “مخالفة” 

بقيمة 227 مليون ريال
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أحبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء دخول منتجات وأجهزة 
حتى  ريــال  مليون   227 من  بأكثر  قيمتها  تقدر  مخالفة  طبية 
نهاية الربع األول من العام الحالي 1435 هـ، كما أتلفت الهيئة 
الفترة  خــالل  طبي  ومنتج  جهاز  ألــف  و600  ماليين   4 مــن  أكثر 
من  عــدد  على  الهيئة  مفتشو  بها  قــام  جــوالت  بعد  نفسها 

المنشآت الطبية. 
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الطبية  واملنتجات  الأج��ه��زة  وق��ّدرت 
امل��ف�����ض��وح��ة م��ن خ���لل م��ن��اف��ذ احل���دود 
عدد  وب��ل��غ  ري���اًل،   )19.912.817( ب��� 
ممثلني  عينت  التي  الأجنبية  امل�ضانع 
م�ضنعًا   2.895 اململكة  يف  لها  قانونيني 
اأجنبيًا، بينما و�ضل عدد اأذونات الت�ضويق 
ال�ضادرة للأجهزة واملنتجات الطبية اإلى 

)7.408( اأذون.
جاء ذلك يف ورقة عمل قدمها قطاع 
الأجهزة واملنتجات الطبية بالهيئة خلل 
للهند�ضة  العلمي  الهند�ضي  »امل��ل��ت��ق��ى 
ال�ضحة  مل���وؤمت���ر  امل�����ض��اح��ب  ال��ط��ب��ي��ة« 

ال�ضعودي.
واأو�ضت ورقة العمل بالرتقاء مب�ضتوى 
من  اململكة  يف  ال�ضحية  الرعاية  ج��ودة 
وفاعلية  وج���ودة  �ضلمة  �ضمان  خ��لل 
اإلى  ودع��ت  الطبية،  واملنتجات  الأجهزة 
لتحاكي  ال�ضعودية  ال�ضناعة  م�ضتوى  رفع 
املناف�ضة  ولتحقيق  العاملية  ال�ضناعات 
وتوطني  نقل  بت�ضجيع  مطالبة  العاملية، 
يف  الطبية  وامل��ن��ت��ج��ات  الأج��ه��زة  تقنية 
ال�ضوق  �ضبط  اإل���ى  ب��الإ���ض��اف��ة  اململكة 
املغ�ضو�ضة  الأجهزة  تدفق  ومنع  ال�ضعودي 

واملقلدة للمملكة.
على  احلر�ض  �ضرورة  على  و�ضددت 
بني  وال��ع��ادل  ال�ضريف  التناف�ض  �ضمان 
الطبية وفًقا  �ضركات الأجهزة واملنتجات 
الوعي  رف��ع  وح��ث��ت على  م��وح��دة،  لآل��ي��ة 

قدرت األجهزة 
والمنتجات الطبية 

المفسوحة من خالل منافذ 
الحدود ب� )19.912.817( ريااًل، 
وبلغ عدد المصانع األجنبية 

التي عينت ممثلين قانونيين 
لها في المملكة 2.895 

مصنعًا أجنبيًا

حجم الطلب على األجهزة والمنتجات الطبية في السوق السعودي

قيمة اإلنفاق على األجهزة الطبية

3٫7 مليار ريال
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لدى املواطن واملقيم مبخاطر وم�ضكلت 
الأجهزة واملنتجات الطبية، وبناء علقة 
ال�ضحية  الرعاية  مقدمي  م��ع  تكاملية 
معلومات،  تبادل  خلل  من  وامل�ضتهلكني 
للكفاءات  وظيفية  فر�ض  اإيجاد  وكذلك 

ال�ضعودية.
التفاعل  اأن  نف�ضها  ال��ورق��ة  واأك���دت 
واإن��ذارات  احل��وادث  ال�ضريع مع بلغات 
من  اإليها  ال����واردة  ال�ضلمة  اإ���ض��ع��ارات 
الإجراءات اللزمة، ي�ضب  اتخاذ  خلل 
املجتمع  يف  والعاملني  املر�ضى  حماية  يف 

ال�ضحي يف اململكة العربية ال�ضعودية.
وك�ضفت اجلولت التي قام بها مفت�ضو 
الهيئة العامة للغذاء والدواء على عدد من 
م�ضكلت يف  وجود  الطبية، عن  املن�ضاآت 
تغليف ونقل وتخزين العديد من الأجهزة 
واملنتجات الطبية والتي مت اإتلف العديد 
واأثناء جولت  املنافذ اجلمركية  منها يف 
التفتي�ض، وذلك لعدد من الأ�ضباب، تكمن 
يف عدم مراعاة ال�ضركات طريقة تخزين 
وانتهاء  الطبية،  وامل��ن��ت��ج��ات  الأج��ه��زة 
وجود  ع��دم  اإل��ى  بالإ�ضافة  ال�ضلحية، 
اأو  الطبي  واملنتج  للجهاز  تعريفية  بطاقة 
التعديل عليه، وعدم اللتزام باملتطلبات 

الوطنية للأجهزة واملنتجات الطبية.
وال�سباط  املمثلني  من  ع��دد  وتذمر 

ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  مل��ق��دم��ي  ال��ت��اب��ع��ني 
املوؤمتر،  خ��لل  مداخلت  يف  احلكومية 
م���ن ع����دم جت�����اوب ب��ع�����ض ال�����ض��رك��ات 
الأجهزة  �ضيانة  يف  وامل��وردي��ن  والوكلء 
الطبية يف حالة الأعطال، ل�ضيما اأجهزة 
التعقيم على الرغم من حداثتها و�ضريان 

�ضمانها.

كشفت الجوالت 
التي قام بها مفتشو الهيئة 

العامة للغذاء والدواء على 
عدد من المنشآت الطبية، عن 

وجود مشكالت في تغليف 
ونقل وتخزين العديد من 

األجهزة والمنتجات الطبية

بع�ض  �ضكا عدد منهم من تخلي  كما 
امل��ن�����ض��اآت الأج��ن��ب��ي��ة ع��ن ال��وف��اء بعقود 
يف  تكمن  امل�ضكلة  اأن  وبينوا  ال�ضيانة، 
واملنتجات  الأجهزة  �ضركات  تغيري وكلء 
اآخرون  اململكة، كما طالب  الطبية داخل 
املوا�ضفات  اأف�ضل  اختيار  منهم ب�ضرورة 

يف املنتجات الطبية.

أصناف األجهزة والمنتجات الطبية المصنعة محليًا
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منح »قطاع الدواء« شهادة الجودة في 13 مجاال

»الغذاء والدواء«  تحاصر األعراض 
الجانبية لألدوية بخدمة »تيقظ«

أطلقت الهيئة العامة للغذاء 
والدواء، عبر موقعها اإللكتروني 

)www.sfda.gov.sa(، خدمة 
»تيقظ«، والتي تهدف إلى 

رصد األعراض الجانبية لألدوية 
وجودة المستحضرات الصيدالنية 

والعشبية.

واملقيمني  للمواطنني  اخل��دم��ة  تتيح 
وامل���م���ار����ض���ني ال�����ض��ح��ي��ني، الإب������لغ عن 
الأعرا�ض اجلانبية للأدوية وم�ضاكل جودة 
عرب  وذل���ك  ال�ضيدلنية،  امل�ضتح�ضرات 
تعبئة »مناذج اإلكرتونية« معدة لهذا الغر�ض 
باللغتني العربية والإجنليزية، حيث ت�ضاعد 
الوطني  املركز  يف  املخت�ض  النماذج  هذه 
للتيقظ الدوائي يف اإتخاذ الإجراءات املتبعة 

يف التعامل مع امللحظات وال�ضكاوى.

للأدوية  اجلانبية  الأع��را���ض  وت�ضنف 
الرئي�ضة،  ال�ضحية  امل�ضاكل  من  ك��واح��دة 
عاملًيا  ال��ت��ن��ومي  ح���الت  ن�ضبة  تبلغ  ح��ي��ث 
اأع��را���ض  حل��دوث  نتيجة  امل�ضت�ضفيات  يف 
وما   ،6% الأدوي��ة  ا�ضتخدام  ج��راء  جانبية 
اإقامة  تكاليف  م��ن   %  10 و   5% ب��ني  يقع 
برنامج  وي�ضعى  امل�ضت�ضفيات،  يف  املر�ضى 
ح��دوث  جتنب  يف  امل�ضاعدة  اإل���ى  »تيقظ« 
اأغلب هذه الأعرا�ض بالإبلغ عن جميع ما 

من  الع�ضبية  وامل�ضتح�ضرات  بالدواء  يتعلق 
اأو رداءة  اأخطاء دوائية  اأو  اأعرا�ض جانبية 

يف اجلودة.
�ضهادة الآيز�

بالهيئة  ال���دواء  قطاع  ُمنح  ذل��ك،  اإل��ى 
ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء ���ض��ه��ادة الآي���زو 
اجل��ودة  لتحقيقه      9001:2008 الدولية 
عمليات  ت��رخ��ي�����ض  ه���ي  جم�����اًل،   13 يف 
وت�ضديرها  وا�ضتريادها  الأدوي���ة  ت�ضنيع 
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يسعى برنامج 
»تيقظ« إلى المساعدة 

في تجنب حدوث أغلب هذه 
األعراض باإلبالغ عن جميع ما 

يتعلق بالدواء والمستحضرات 
العشبية

الدكتور محمد المشعل يتسّلم شهادة اآليزو الدولية

عنها،  والإع������لن  وت��روي��ج��ه��ا  وت��وزي��ع��ه��ا 
ال�ضيدلنية  امل�ضتح�ضرات  ماأمونية  وتقييم 
الرتاخي�ض  واإ���ض��دار  وجودتها  وفعاليتها 
وم�ضتودعات  م�ضانع  وتفتي�ض  بت�ضويقها، 
واللوائح  الأنظمة  وو�ضع  الأدوي���ة،  ووك��لء 
بت�ضويق  ال�ضماح  قبل  اللزمة  واملوا�ضفات 
لوائح  وتطبيق  وو�ضع  اململكة،  يف  ال���دواء 
الأدوية، ف�ضًل عن مراقبة  ت�ضعري  واأنظمة 
من  والتحقق  ال�ضوق  يف  املتداولة  الأدوي���ة 
اإ�ضافة  وماأمونيتها،  وفاعليتها  جودتها 
التي  ال�����ض��ارة  الآث���ار  اإل��ى ر�ضد وم��راق��ب��ة 
ق��د تنجم ع��ن ت��ن��اول الأدوي�����ة، واإي�����ض��ال 
عن  املوثقة  واملعلومات  ال�ضحية  الر�ضائل 
جانب  اإل���ى  وامل��ج��ت��م��ع،  للمهنيني  ال����دواء 
التحقق من �ضلمة م�ضتح�ضرات التجميل، 
ومتابعة  ال���دوائ���ي،  والتثقيف  وال��ت��وع��ي��ة 
الت�ضويق  و�ضائل  ومنع  الت�ضويق  بعد  الدواء 
وتفتي�ض  وت�ضجيل  وتقييم  امل�ضروعة،  غري 
الدرا�ضات ال�ضريرية، والرقابة على الأدوية 

املخدرة.
وت�ضلم الرئي�ض التنفيذي للهيئة العامة 
حممد  الدكتور  الأ�ضتاذ  ال���دواء  و  للغذاء 
خلل  ال�ضهادة،  امل�ضعل  عبدالرحمن  بن 
لتكرمي  »الهيئة«  اأقيم يف مقر  الذي  احلفل 
امل�����ض��ارك��ني يف ب��ل��وغ ق��ط��اع ال����دواء اإل���ى د  
املرحلة املتقدمة من حتقيق اجلودة املتعلقة 
اإ�ضتخدامها  وماأمونية  و�ضلمتها  بالأدوية 
اإ�ضتعمالها  ح��ول  وتثقيفه  املجتمع  وتوعية 
والأ�ضرار املرتتبة على تناولها وفًقا لإجتهاد 

�ضخ�ضي ولي�ض بناء على ا�ضت�ضارة طبية.
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»لحوم«..
تحت الحراسة المشددة

هيئة الغذاء والدواء تضع اشتراطات قاسية على استيرادها

تستورد المملكة العربية السعودية أكثر من ثالثة ماليين طن سنويًا من 
وبما  والمعلبة،  والمجمدة  المبردة  أنواعها  بجميع  ومنتجاتها  اللحوم 

قيمته 26 مليار ريال.
العامة  الهيئة  تقوم  المستوردة،  اللحوم  من  الهائل  الكم  هذا  وأمام 
بسالم  المستهلك  إلى  وصولها  تأمين  في  كبير  بــدور  والــدواء  للغذاء 
د حياته، وتفرض حظرًا  ُيهدِّ أو غش  أّي ملوثات  بشكل يضمن خلوها من 
على االستيراد أو ترفعه وفق آخر مستجدات األمراض الوبائية في العالم.
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اإجراءات �اأنظمة
الإج�����راءات  م��ن  ع����ددًا  الهيئة  تتبع 
باللحوم،  با�ضترياد  يتعلق  والأنظمة يف ما 
مركز  بها  يقوم  دقيقة  متابعة  خلل  من 
بالهيئة،  الغذاء  قطاع  يف  ال�ضريع  الإن��ذار 
ف�����ض��ًل ع���ن م��ت��اب��ع��ة اآخ����ر م�����ض��ت��ج��دات 
املختلفة،  ال���دول  يف  الوبائية  الأم��را���ض 
اأو  ق��رارات حظر  الهيئة  تتخذ  وبناًء عليه 
رفع احلظر عن الدول واملن�ضاآت امل�ضدرة. 
احلظر  بفر�ض  الهيئة  ق��رارات  وتاأتي 
على ا�ضترياد اللحوم ومنتجاتها من بع�ض 
الرقابة  يف  دوره���ا  م��ن  انطلقًا  ال���دول، 
امل�ضتوردة  الأغذية  وماأمونية  �ضلمة  على 

و�ضمان جودة و�ضلمة الغذاء.
الدولة  من  بال�ضتف�ضار  الهيئة  وتقوم 
قنواتها  ع��رب  عليها  احلظر  �ضيتم  التي 
ب�ضفارة  ال�ضتعانة  خلل  من  اأو  املخت�ضة 
اململكة يف تلك الدولة اأو من خلل �ضدور 
املنظمات  اإح���دى  م��ن  تو�ضية  اأو  تقرير 
موؤكدة  ح��الت  بوجود  املخت�ضة  العاملية 
اآثار  لها  معدية  اأمرا�ض  اأو  عدوى  بتف�ضي 
كمر�ض  امل�ضتهلك  �ضحة  على  لها  �ضلبية 
اأنفلونزا  مر�ض  اأو   )BSE( البقر  جنون 
الطيور اأو مر�ض احلمى القلعية اأو حمى 
اأو  البقري،  الطاعون  اأو  املت�ضدع  ال��وادي 
ا�ضتخدام  نتيجة  معني  تلوث  وجود  ب�ضبب 
اأو  م��واد ممنوعة يف الأع���لف والأغ��ذي��ة 
حدث  كما  وذل��ك  بها،  غ�ض  وج��ود  ب�ضبب 
موؤخرا بغ�ض منتجات حلوم الأبقار بلحوم 

اخليل.
مربرات احلظر

املوؤقت  احلظر  ق��رارات  الهيئة  تتخذ 
على ا�ضترياد حلوم الأبقار وال�ضاأن واملاعز 
املربدة ومنتجاتها من خلل اإعداد قطاع 
الغذاء يف الهيئة تقارير ت�ضرح فيها مدى 
التو�ضية  مع  امل�ضتوردة  اللحوم  خطورة 
ب��اإ���ض��دار ق����رار ف��ر���ض احل��ظ��ر امل��وؤق��ت 

والأ�ضباب الداعية لذلك، ومتى ما توافرت 
املربرات الكافية ي�ضدر الرئي�ض التنفيذي 
للهيئة قرارًا بفر�ض احلظر املوؤقت اللحوم 
ثم  وم��ن  املعنية،  ال��دول��ة  من  ومنتجاتها 
اجلهات  ك��اف��ة  على  احل��ظ��ر  ق���رار  ُيعمم 
وجمل�ض  اجل��م��ارك  وم�ضلحة  احلكومية 
والأم��ان��ة  ال�ضناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف 
فروع  وكافة  التعاون  جمل�ض  لدول  العامة 
الغذاء  على  للرقابة  التنفيذية  الإدارة 

امل�ضتورد التابعة للهيئة.
زوال  حل��ني  احل��ظ��ر  ق����رار  وي�ضتمر 
وذلك  ات��خ��اذه،  اإل��ى  اأدت  التي  الأ�ضباب 

لل�ضحة  العاملية  املنظمة  تقارير  بناء على 
احليوانية التي تفيد بخلو هذه الدولة من 
الدولة  تقوم  ثم  ومن  وبائية،  اأمرا�ض  اأي 
باإر�ضال  منها  ال���ض��ت��رياد  حظر  مت  التي 
احلظر  رف���ع  يف  برغبتها  للهيئة  ط��ل��ب 
من  الطلب  در�ض  يتم  ثم  عليها  املفرو�ض 
بدورهم  وال��ذي��ن  بالهيئة  خمت�ضني  قبل 
للهيئة،  التنفيذي  للرئي�ض  يرفعون مذكرة 
من  احلظر  رف��ع  اإمكانية  فيها  مو�ضحًا 
عدمه، مع ذكر املربرات التي تدعم ذلك.

يتم  التنفيذي،  الرئي�ض  موافقة  وبعد 
تعميم قرار رفع احلظر على كافة اجلهات 
وجمل�ض  اجل��م��ارك  وم�ضلحة  احلكومية 
والأم��ان��ة  ال�ضناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف 
فروع  وكافة  التعاون  جمل�ض  لدول  العامة 
الغذاء  على  للرقابة  التنفيذية  الإدارة 

امل�ضتورد التابعة للهيئة.

60 في المائة 
من استهالك المملكة من 
اللحوم مستورد من الخارج
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عند  ال�صارمة  واال�صرتاطات  ال�صوابط  من  عددًا  الهيئة  و�صعت 
ا�صترياد اللحوم بكل منتجاتها املربدة واملجمدة واملعلبة اإلى اململكة.

 اأن تكون اللحوم املراد ا�ضتريادها من املن�ضاآت امل�ضجلة لدى الهيئة.
 األ تكون من بلدان موبوءة باأمرا�ض حيوانية.

 مطابقتها للموا�ضفات ال�ضعودية اخلليجية.
اإر�ضاليات  مع جميع  الذبح احللل  �ضهادة  اإرفاق  ب�ضرورة  امل�ضتوردين  على  التاأكيد   

اللحوم.
يف  ال���واردة  ال�ضحية  ال�ضرتاطات  كافة  فيه  الذبح  مت  ال��ذي  امل�ضلخ  يف  تتوافر  اأن   

املوا�ضفات ال�ضعودية، واأل يكون امل�ضلخ م�ضتخدما لذبح اخلنازير.
اللحوم  نوع  تو�ضح  املخت�ضة  الر�ضمية  ال�ضلطة  من  معتمدة  �ضحية  �ضهادة  اإرف��اق   

واأ�ضماء العينات.
 اأن احليوانات اأو الدجاج التي مت ذبحها مل تتم تغذيتها ب�ضكل خمالف.

�صوابط  الهيئة  و�صعت 
حل��وم  اأي  دخ���ول  م��ن  للحد 
تخالف اال�صرتاطات، ومنها:

مبتطلبات  ال��ت��ام  الل���ت���زام   
ال���ل���وائ���ح ال��ف��ن��ي��ة وامل��وا���ض��ف��ات 

املعتمدة اخلا�ضة بالأغذية.
ال��ن��ق��ل  و����ض���ائ���ل  ت���ك���ون  اأن   
جمهزة، بحيث ميكن تعليق ذبائح 
واأن�ضاف واأرباع اللحوم املربدة، اأو 
يتم و�ضعها على طاولت منا�ضبة.

حرارة  درجة  تزيد  األ  يجب   
على  النقل  اأثناء  امل��ربدة  اللحوم 

-5 و-1.
ت�ضمح  م�����ض��اف��ات  ت���رتك  اأن   
ب��ت��ه��وي��ة ج��ي��ده ب���ني ال��ذب��ائ��ح اأو 
و�ضيلة  تزويد  مع  امل��ربدة،  اللحوم 
النقل مبقيا�ض درجة حرارة يعطي 
ح��رارة حيز  لدرجة  دقيقة  ق��راءة 
موؤ�ضره يف  يكون  اأن  على  ال�ضحن، 

مكان ي�ضهل قراءته من اخلارج.
 اأن يتم تربيد احلاوية م�ضبًقا 

قبل التحميل بوقت كاٍف.
التحميل  ع��م��ل��ي��ة  ت��ت��م  اأن   
واأل  ميكن،  م��ا  باأ�ضرع  والتنزيل 
اأثناء  التربيد  جهاز  اإي��ق��اف  يتم 
و�ضولها  حتى  والتنزيل  التحميل 

اإلى م�ضتودعات امل�ضتورد.
 ي�������س���رط ������ض�����رورة ق��ي��ام 
عقودهم  بت�ضمني  امل�����ض��ت��وردي��ن 
كاملة  ح��ق��وق��ه��م  ي�ضمن  ب��ن�����ض 
جت����اه امل�����ض��در يف ح���ال���ة ث��ب��وت 
ع����دم م��ط��اب��ق��ة م�����ض��ت��وردات��ه��م 

لل�ضرتاطات.

ضوابط االستيراد
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خطة محكمة
 في المنافذ

تعتمد الهيئة بالتعاون مع وزارة 
املقايي�ض  وال�ضناعة وهيئة  التجارة 
خطة حمكمة يف كافة منافذ اململكة، 
املخاطر  حتليل  منهج  خللها  تتبع 
ومن  الفح�ض،  قبل  عليها  والرقابة 
نتائج  اإلى  منها  عينة  اإخ�ضاع  ذلك 
اللحوم  �ضلمة  ل�ضمان  خم��ربي��ة، 
امل�ضتوردة، من خلل رقابة �ضارمة 
موؤهلة  وطنيَّة  ك��وادر  عليها  ت�ضرف 
من  ع��دد  يف  عاليًا  تدريبًا  ب��ة  وم��درِّ

املختربات العامليَّة.
وت��ق��وم ال��ه��ي��ئ��ة مب��راق��ب��ة تلك 
من  ع��دد  ع��رب  ومنتجاتها  اللحوم 
من  للتاأكد  ال��لزم��ة  الخ��ت��ب��ارات 
م�ضتمر  ب�ضكل  وجودتها  �ضلمتها 
الأم��را���ض  م��ن  خلوها  ي�ضمن  مب��ا 
من  املغ�ضو�ضة،  واملنتجات  الوبائية 
خمت�ضني  قبل  من  فح�ضها  خلل 
ي��ت��واج��دون يف جميع  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن 

منافذ اململكة احلدودية.
وه��ن��اك خم��ت��ربات ذات ج��ودة 
ع��ال��ي��ة يف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ت��ق��وم 
د  للتاأكَّ امل�ضتوردة  اللحوم  بفح�ض 
م��ن ���ض��لم��ت��ه��ا، ك��م��ا ت��وج��د خطة 
على  تركز  للمختربات  م�ضتقبلية 
مرجعي  م��رك��زي  خم��ت��رب  اإن�����ض��اء 
واإن�ضاء  للهيئة،  الرئي�ضي  باملركز 
جمال  يف  متخ�ض�ض  اأبحاث  مركز 

�ضلمة الأغذية.

Ωƒë∏dG øe ájOƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ∑Ó¡à°SG ºéM

.ôLÈeÉ¡dGh ΩhôØŸG ºë∏dGh ≥é°ùdGh ÓjóJôŸG É¡«a ÉÃ ,á©æ°üŸG É¡JÉéàæeh IóªéŸGh IOÈŸG QÉ≤HC’G Ωƒ◊ πª°ûJ »gh

3
kÉjƒæ°S øW ÚjÓe

26
∫ÉjQ ¿ƒ«∏H

ƒëf É¡àØ∏c

OQƒà°ùŸG

Ωƒë∏dG øe É¡cÓ¡à°SG øe áÄŸG ‘ 60ájOƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG áLÉM øe áÄŸG ‘ 40

»∏ëŸG êÉàfE’G

á«LQÉÿG ¥Gƒ°SC’G øe á«≤ÑàŸG äÉ«ªµdG ÒaƒJ ºàj

¿OQC’Gh     ÚàæLQC’Gh     ÉjQƒ°Sh     ∑QÉ‰ódGh     É«côJh     Ú£°ù∏ah     É«Hƒ«KEGh     ¿Éà°ùcÉHh     óæ¡dG

¿Éª oY áæ£∏°Sh     »JƒÑ«Lh     ¿GOƒ°ùdGh     Góæch     äGQÉeE’Gh      GóædôjGh     Góædƒgh     ¿GôjEGh

.Ωƒë∏d …Oƒ©°ùdG OôØdG ∑Ó¡à°SG ‹ÉªLEG øe áFÉŸG ‘ 29

ΩÉæZC’G Ωƒ◊

23 العدد  األول  نوفمبر  2014



تعد ظاهرة األدوية المغشوشة من أخطر الظواهر التي تعاني منها دول العالم، 
وإن كانت شدة المعاناة تتفاوت من دولة إلى أخرى، وخطرها األكبر يتركز في بلدان 

العالم الثالث.
تنامي  من   WHO العالمية  الصحة  منظمة  ح��ذرت  أخ��ي��رًا،  ص��در  ال��ذي  تقريرها  وف��ي 
حجم تجارة األدوية المغشوشة في الدول النامية، ودعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات 

ملموسة وعاجلة لمكافحة الظاهرة التي بدأت تأخذ أبعادًا وبائية.

تقتل 
بصمت!

تقتل 
بصمت!

األدوية المغشوشة
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الأد�ية املغ�ضو�ضة
تلك  باأنها  املغ�ضو�ضة  الأدوي���ة  تعرف 
غري  م�ضميات  حت��ت  وت��ب��اع  تنتج  ال��ت��ي 
املخت�ضة،  ال�ضلطات  م��ن  بها  مرخ�ض 
مكونات   - عمدًا   - ت�ضنيعها  يف  ويدخل 
وتكون  الأ�ضلية،  ل��لأدوي��ة  مطابقة  غري 
م��ع��ب��اأة ب�����ض��ورة ت��وح��ي ب��اأن��ه��ا »اأدوي�����ة 

حقيقية«، وهي لي�ضت كذلك بالطبع.
وي�������ض���ن���ف ع����ل����م����اء ال�������ض���ي���دل���ة 
امل�ضتح�ضرات الدوائية املغ�ضو�ضة يف اإطار 

اأربع فئات رئي�ضة هي: 

قرابة مليون 
شخص يلقون حتفهم 

سنويًا بسبب غش 
الدواء

حتتوي  م�ضتح�ضرات  االأول��ى:  الفئة 
نف�ض املادة اأو املواد الدوائية الفعالة التي 
يحتويها الدواء الأ�ضلي، ولكن بكميات اأو 
تركيزات ذات هام�ض اأمان منخف�ض، وقد 
ال�ضلحية،  منتهية  املكونات  هذه  تكون 
امل�ضتح�ضرات  هذه  يف  اخلطورة  ومكمن 
ي�ضتفيد منها  لها ل  املتعاطي  املري�ض  اأن 
تعاطيها  يف  مت��ادى  واإذا  الإط���لق  على 
خطرية،  جانبية  م�ضاعفات  ل��ه  ت�ضبب 
كما هو احلال يف اأدوية مثل الديجوك�ضني 
الوارفارين  اأو  للقلب،  املقوي   digoxin
الكلوزابني  اأو  للدم،  املميع   Warfarin
clozapine امل�ضاد لنف�ضال ال�ضخ�ضية، 
اإن العبث باملادة الفعالة له عواقب  حيث 

كارثية على املري�ض.

التي  امل�ضتح�ضرات  الثانية:  الفئة   
ولكنها  فعالة،  مواد  اأو  مادة  على  حتتوي 
يتكون  ال��ت��ي  امل���واد  اأو  امل���ادة  ع��ن  بديلة 
اإليها  منها املنتج الأ�ضلي، وعادة ي�ضاف 
م�ضحوق الأملونيوم كمادة مالئة )ح�ضوة(، 
احلد  ت��ف��وق  بكمية  اأ�ضيفت  اإذا  وه���ذه 
مب�ضاعفات  املري�ض  ت�ضيب  به  امل�ضموح 
يف  الوفاة  اإلى  ت��وؤدي  اأن  وميكن  خطرية، 

غ�ضون اأيام قليلة. 
التي  امل�ضتح�ضرات  الثالثة:  الفئة   
تخلو من اأية مادة فعالة، وهذه ل ت�ضتنزف 
فري�ضة  جتعله  بل  وكفى،  ماديًا  املري�ض 
للوهم باأن املواظبة على التعاطي �ضتحقق 
يف النهاية ال�ضفاء من مر�ضه، وبدًل من 
ال�ضحية،  حالته  م��ن  تفاقم  فهي  ذل��ك 
بل  يتطور  الذي  اأوجاع مر�ضه  وتزيد من 

بالأحرى يتدهور ب�ضكل مت�ضارع. 
التي  امل�ضتح�ضرات  الرابعة:  الفئة 
ل  والتي  الدول،  بع�ض  ترخي�ضها يف  يتم 
متتلك هيئات متطورة للرقابة على جودة 
اأ�ضا�ض  على  الرتخي�ض  ويكون  الأدوي���ة، 
اأنها م�ضتح�ضرات ع�ضبية خال�ضة، بينما 
كيميائية  م���ادة  ب��اإ���ض��اف��ة  غ�ضها  مت  ق��د 
اأخ���رى كما ه��و احل��ال يف  دوائ��ي��ة فعالة 
النباتية  ال��دوائ��ي��ة  امل�ضتح�ضرات  غ�ض 
بامل�ضتح�ضر  البدانة  لعلج  املخ�ض�ضة 
 ،Sibutramine �ضيبوترامني  الدوائي 
الدوائية  باملادة  النباتية  املقويات  وغ�ض 
 Sildenafil �ضيلدينافيل  با�ضم  املعروفة 
امل�ضتح�ضرات  هذه  ومثل  م�ضابهاتها،  اأو 
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اإذا  ال�ضحة  ع��ل��ى  وخ��ي��م��ة  ع��واق��ب  ل��ه��ا 
متادى املري�ض يف تعاطيها. 

امل�ضتح�ضرات   وعادة ما يتم ت�ضنيع 
اأم���اك���ن غري  ال���دوائ���ي���ة امل��غ�����ض��و���ض��ة يف 
تتوافر  ول  مرخ�ضة،  غ��ري  اأو  نظامية 
اجليد،  الإنتاج  ومعايري  ا�ضرتاطات  فيها 
وترتاوح م�ضاحتها ما بني الغرفة العادية 
واأجهزة  املجهز مبعدات  الكبري  وامل�ضنع 
التجاري،  الغ�ض  عمليات  يف  ت�ضتخدم 
كتلك التي تتواجد اأحيانًا يف بع�ض املناطق 

التجارية احلرة، اأو يف مناطق تغيب عنها 
رقابة ال�ضلطات ال�ضحية املخت�ضة.

وخلل ال�ضنوات القليلة املا�ضية �ضار 
ف�ضاء الإنرتنت �ضوقًا كبرية لتداول هذه 
غري  اإلكرتونية  مواقع  خلل  من  الأدوي��ة 
اإل��ى  وه��م��ي��ة،  ع��ن��اوي��ن  تعطي  مرخ�ضة 
بخدمة  يعرف  ما  اإط��ار  يف  بيعها  جانب 
»التو�ضيل املبا�ضر«، وكذا بيعها يف اأماكن 
ال�ضيدليات  يف  خا�ضة  املعتادة،  الأدوي��ة 
التي ل تخ�ضع للرقابة الدقيقة. ويف كثري 

الأدوي��ة  ه��ذه  ت��روج  العربية  بلداننا  من 
الأر�ضفة،  على  الباعة  ل��دى  املغ�ضو�ضة 
الظاهرة اخلطرية  وميكن م�ضاهدة هذه 
يف م���دن وح��وا���ض��ر م�����ض��ري��ة وع��راق��ي��ة 
�ضرائها  ع��ل��ى  ي��ق��ب��ل  ح��ي��ث  وم��غ��ارب��ي��ة، 
ثمن  ميلكون  ل  الذين  الدخل  حم��دودي 
اأمل  على  بها  ويتم�ضكون  الأ�ضلي،  الدواء 
الدواء  مطابقة  من  التاأكد  دون  ال�ضفاء، 
التي  ال�ضحية،  وامل��وا���ض��ف��ات  للمعايري 

ت�ضمن �ضلمته وفاعليته. 
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األدوية المغشوشة 
تصنع في غرف عادية 

ومصانع مجهزة بمعدات 
للغش

الأك���ر  الأدوي�����ة  ف���اإن  الأوروب����ي����ة،  ال����دواء  هيئة  ن�ضرتها  لإح�����ض��اءات  ط��ب��ق��ًا 
واحلمى  )امل��لري��ا  الأوب��ئ��ة  اأدوي���ة  ث��م  اأن��واع��ه��ا،  بكافة  امل�ضكنات  ت�ضمل  غ�ضًا 
التنحيف،  ف��اأدوي��ة  امل��ق��وي��ات،  اأدوي���ة  ث��م  احل��ي��وي��ة،  امل�����ض��ادات  ث��م  ونحوهما(، 
ثمنًا. الأغ��ل��ى  الأدوي����ة  ت��اأت��ي  واأخ����ريًا  الإدم����ان،  واأدوي����ة  النف�ضية  الأدوي����ة  ث��م 

ونقًل عن منظمة التجارة العاملية، ذكرت وكالة اأنباء »�ضينخوا« ال�ضينية يف تقرير 
لها، اأن عقاقري امللريا املقلدة تقتل ما يزيد عن 100 األف اإفريقي �ضنويًا، واأن ما ل يقل 
عن 200 األف �ضخ�ض يلقون حتفهم يف ال�ضني �ضنويًا ب�ضبب اأدوية مغ�ضو�ضة، واأن وراء 
هذه التجارة »ع�ضابات منظمة تبحث عن الك�ضب املايل على ح�ضاب �ضحة الإن�ضان«.

المسكنات والمضادات األكثر غشًا 

لغة الأرقام
وبلغة الأرقام التي ل تكذب ول تتجمل، 
ت�ضاعدًا  �ضهدت  الأخ��رية  ال�ضنوات  ف��اإن 
كبريًا يف اإنتاج وت�ضويق الأدوية املغ�ضو�ضة، 
العاملية  ال�ضحة  منظمة  تقرير  وبح�ضب 
املغ�ضو�ضة«،  الأدوي��ة  جت��ارة  »تنامي  حول 
الأدوي���ة  ملبيعات  ال�ضنوي  املتو�ضط  ف��اإن 
 75 نحو  اإل��ى  ي�ضل  العامل  يف  املغ�ضو�ضة 
مليون  ن�ضف  ب��ني  م��ا  واأن  دولر،  مليار 
�ضنويًا  حتفهم  يلقون  �ضخ�ض  وم��ل��ي��ون 
نتيجة تناول هذه الأدوية، يف حني اأ�ضارت 
الأدوي��ة  ا�ضتخدام  اأن  اإل��ى  الإح�����ض��اءات 
ال�ضاري  اأحد الأمرا�ض  الأ�ضلية يف علج 
كفيل باإنقاذ نحو 200 األف حالة من املوت 
�ضنويًا، وتبني اأن نحو 48.7 يف املائة من 
اآ�ضيوية،  الأدوي��ة تتم يف دول  حالت غ�ض 
والفلبني  وال�����ض��ني  ال��ه��ن��د  مقدمتها  يف 
الأفريقية  الدول  ويف  وفيتنام،  واإ�ضرائيل 
الدول  بع�ض  ويف  املائة،  يف   18.7 بن�ضبة 
يف   13.6 اإل��ى  الن�ضبة  ت�ضل  الأوروب��ي��ة 

املائة.
وكانت نيجرييا �ضهدت يف العام 1995 
تناول  ب�ضبب  الوفاة  حالت  يف  عدد  اأكرب 
عقار مزيف لعلج مر�ض باأغ�ضية الدماغ، 
اأن  دون  ب���الآلف،  الوفيات  ق��درت  حيث 
يذكر م�ضدر ر�ضمي العدد ب�ضكل حمدد. 

العاملية  ال�ضحة  منظمة  تقرير  وكان 
WHO  اأ�ضار اإلى اأن نحو 200 األف �ضخ�ض 
واأن  مغ�ضو�ضة،  اأدوي��ة  يتناولون  لبنان  يف 
نحو 700 �ضخ�ض يلقون حتفهم �ضنويًا يف 
ظل تدين الرقابة على �ضوق الدواء هناك.
برنامج  مديرة  ك��وب  �ضباين  وت�ضري 

منظمة ال�ضحة العاملية �ضد غ�ض الدواء 
اإلى اأن »اأكر ما يزعجنا لي�ض بال�ضرورة 
الذي  ال��دواء  اأن  الأ�ضخا�ض  يكت�ضف  اأن 
وج��ود  فحتى  مغ�ضو�ضًا،  ك��ان  يتناولونه 
مغ�ضو�ض  دواء  م��ن  فقط  واح���دة  ح��ال��ة 
نظام  �ضعف  على  يدل  لأنه  مقبول،  غري 
م�ضداقية  ويقو�ض  ال�ضيدلين  الإم��داد 
الأنظمة ال�ضحية«. وت�ضيف: »اأن مبيعات 
الأدوية املغ�ضو�ضة عرب الإنرتنت فاقت كل 
الت�ضورات، حيث �ضارت تقدر باأكر من 

50 يف املائة«.
نحو مواجهة فاعلة 

الوقت  اأنه يف  العجيبة  املفارقات  من 
على  ال��غ��رب  دول  ج��ل  فيه  اتفقت  ال��ذي 
»ظ��اه��رة  املغ�ضو�ضة  الأدوي����ة  جت���ارة  اأن 
خطرية«، فاإن كثريًا من دول العامل الثالث 
ت���رى اأن��ه��ا جم���رد »ف��ق��اع��ة«، وت��ل��ك هي 
مافيا  مع  التعامل  يف  الكربى  الإ�ضكالية 
هذه الأدوية. اإن ال�ضفافية مطلوبة وبقوة، 
ثمار طيبة يف  توؤتي  فل مواجهة حقيقية 
بالعرتاف  اإل  الظاهرة  ه��ذه  من  احل��د 
احلقيقي  حجمها  واإدراك  بوجودها  اأوًل 

بل تهوين اأو تهويل.
 ومن خلل النتائج التي اأف�ضت اإليها 
املتعلقة  والأب��ح��اث  الدرا�ضات  من  كثري 
من  جمموعة  هناك  ف��اإن  ال�����ض��اأن،  بهذا 

الأ�ض�ض واملبادئ التي يجب اأن تقوم عليها 
غ�ض  ظ��اه��رة  ملواجهة  فاعلة  خطة  اأي���ة 

الدواء منها:
• ت��ف��ع��ي��ل ال��ق��وان��ني وال��ت�����ض��ري��ع��ات 
من  لكل  رادع��ة  تكون  بحيث  وتطويرها، 
الدواء،  امل�ضاركة يف غ�ض  له نف�ضه  ت�ضول 
�سروط  فيها  تتوافر  جرمية  يعد  ال��ذي 
على  والإ����ض���رار  ال�����ض��رر،  ب��وق��وع  العلم 

الإيذاء، بغية جمع الأموال الطائلة.
بعدم  املجتمع  ل��دى  الوعي  زي��ادة   •
اإل  الطبية  وامل�ضتح�ضرات  الأدوي��ة  �ضراء 
هذه  بت�ضويق  لها  امل�ضرح  امل�ضادر  من 
اإبلغ  و�ضرورة  وامل�ضتح�ضرات،  الأدوي��ة 
عند  والتفتي�ض  بالرقابة  املعنية  اجلهات 
اأو  مغ�ضو�ض،  دواء  وج���ود  يف  ال���ض��ت��ب��اه 
الغذاء  اإدارة  وبح�ضب  امل�ضدر.  جمهول 
والدواء الأمريكية فاإن املري�ض اإذا لحظ 
عند تناوله لدواء بعينه اأن حالته ال�ضحية 
اإ���ض��ارة  ه��ذه  ف��اإن  تتقدم  ل  اأو  ت��ت��ده��ور، 
واإذا �ضعر  الدواء مغ�ضو�ض،  اأن  قوية على 
بحرقة يف مو�ضع زرق الإبرة فهذه علمة 
لل�ضتباه  يف الدواء، كما اأن من علمات 
اأي�ضًا �ضوء التغليف، وعلى م�ضرتي  الغ�ض 
تاريخ ال�ضلحية وهل  التاأكد من  الدواء 

ثمة تلعب فيه.
 واأي�ضًا عليه التدقيق يف �ضعر الدواء 
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48,7 في المائة 
من غش األدوية يتم في 

دول آسيوية

عقاقير المالريا 
المقلدة تقتل 100 ألف 

إفريقي سنويًا

املعلن  الر�ضمي  لل�ضعر  مطابق  هو  وه��ل 
والتاأكد  املخت�ضة،  اجلهة  قبل  من  عنه 
ال��دوائ��ي  للمنتج  ال�ضحيح  ال���ض��م  م��ن 
وو�ضوحه، دون اأي اأخطاء كتابية، والتاأكد 
العبوة،  داخل  الطبية  الن�ضرة  وجود  من 
والتاأكد  جيدًا،  عليها  الط��لع  و�ضرورة 
ودواع���ي  ال��دوائ��ي��ة  الرتكيبة  وج���ود  م��ن 
ال�ضتخدام  وموانعه والأ�ضرار اجلانبية. 
•اإ�ضدار وتوزيع ن�ضرة دورية تت�ضمن 
التي  اأ�ضماء الأفراد وال�ضركات واجلهات 
غ�ض  جرمية  يف  وتورطها  اإدانتها  تثبت 

الدواء.
• الجت�����اه اجل����اد ن��ح��و وق���ف جت���ارة 
وو�ضع  الإن��رتن��ت  �ضبكة  طريق  عن  الأدوي���ة 
ت�ضريعات رادعة يف هذا ال�ضاأن، مع �ضرورة 
املعنية،  اجلهات  كافة  بني  التعاون  تكثيف 
والأط��ب��اء  الأدوي�����ة  وم��وزع��ي  منتجي  م��ن 

وال�ضيادلة واجلمعيات املدنية. 
الأدوية  دخول  وال�ضيطرة يف  • التحكم 
جمركية  منافذ  بتحديد  وذلك  امل�ضتوردة، 

معينة لدخول الأدوية.
امل��ن��اف��ذ  يف  الأدوي������ة  ف�����ض��ح  رب���ط   •
مع  بالتن�ضيق  وال���دواء  ال��غ��ذاء  بهيئة  اآل��ي��ًا 

اجلمارك.
• تعيني �ضيادلة موؤهلني للعمل باملنافذ 

اجلمركية. 
دول  بني  التعاون  زيادة  على  العمل   •
جغرافية  م��ن��اط��ق  جتمعها  ال��ت��ي  اجل����وار 
املغ�ضو�ضة عرب  الأدوي��ة  انتقال  ملنع  واح��دة، 

احلدود امل�ضرتكة.
املعلومات  وت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  توثيق   •
اأ�ضحاب  العاملية  ال�ضركات  مع  واخل��ربات 
يف  خربات  من  لها  ملا  التجارية،  العلمات 

اكت�ضاف الأدوية املغ�ضو�ضة.
التقنية  معطيات  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة   •
املتقدمة يف حماربة الغ�ض الدوائي، ويف هذا 
الأمني  اإبراهيم  علي  الدكتور  كان  الجت��اه 
بعد  اأنه  اأعلن  العرب  الأطباء  لحتاد  العام 
ع�ضر �ضنوات من اجلهود البحثية املتوا�ضلة.

والباحثني  العلماء  م��ن  نفر  متكن   
اخ��رتاع  م��ن  ال��ع��رب  ال�ضيادلة  ب��احت��اد 
و�ضفة تتمثل يف و�ضع باركود جديد ملون 
علمة  خ��لل  من  ال��دوائ��ي،  املنتج  على 
بوا�ضطة  وميكن  تزييفها،  ي�ضتحيل  مائية 
الدواء  معرفة  اجلوال  بكامريا  التقاطها 

الأ�ضلي من املغ�ضو�ض.
وك���ان���ت م��ن��ظ��م��ة ال�����ض��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 
الإل��ك��رتوين،  بالنظام  يعرف  ما  اأطلقت 
لتعقب الأن�ضطة اخلا�ضة بغ�ض الدواء يف 
خلل  ومن  الهادي،  املحيط  غرب  اإقليم 
الذي  للنظام  التابعة  الت�ضالت  �ضبكة 
يتم  ال�ضريع،  الإن���ذار  نظام  عليه  يطلق 
املغ�ضو�ضة  الأدوي��ة  توزيع  عن  تقارير  نقل 
اإلى ال�ضلطات املعنية، لتمكينها من اتخاذ 
ويف  ال�ضرعة.  وج��ه  على  م�ضادة  تدابري 
ل��ل��رتددات  جت��ري��ب  ثمة  ال��ب��ل��دان  بع�ض 
اأك��ر  اأخ���رى  وتكنولوجيات  ال�ضوتية، 
املزيفة،  املنتجات  تعقب  اأجل  تعقيدًا من 

�ضمن نظم اإدارة �ضل�ضل الإمداد. 
الرقابية  ال�ضيطرة  اإحكام  • �ضرورة 
بها  طبعه  يتم  م��ا  ل�ضبط  املطابع  على 
ب�ضاأن املوا�ضفات التي تو�ضع على الدواء، 
واإح���ك���ام ال��رق��اب��ة ع��ل��ى م���زاي���دات بيع 
املاكينات القدمية مل�ضانع الأدوية واإحكام 

الرقابة على خمازن الأدوية.
يعرف  م��ا  على  الق�ضاء  ���ض��رورة   •
�ضيئة  ظاهرة  فهي  الأر�ضفة«،  ب���»اأدوي��ة 
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يف اإطار جهودها للحد من ظاهرة غ�ض الدواء على امل�ضتوى الدويل، قامت 
العمل  ب� )IMPACT( وهو فريق  يعرف  ما  بت�ضكيل  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
الدويل امل�ضاد لتزييف املنتجات الطبية الذي اجتذب اأع�ضاء من املنظمات 

الدولية ذات ال�ضلة.
اجلرائم  حتريات  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  الفريق  اأع�ضاء  ي�ضرتك  اإن�ضائه  ومنذ 
واإنفاذ  للكت�ضاف  اأنظمتها  تقوية  يف  الدول  م�ضاعدة  اإلى  وي�ضعى  الدولية، 
القانون، والعمل مع امل�ضانع على تطوير اإجراءات يغدو التغليف ال�ضيدلين 

معها اآمنًا ورفيع التقنية.
وبح�ضب م�ضدر ر�ضمي يف الحتاد الأوروبي، مت ر�ضد 14 مليون يورو، لدعم 
�ضيطبق على مدى  الذي  املغ�ضو�ضة،  الأدوية  وت�ضويق  اإنتاج  م�ضروع مكافحة 
واملغرب،  والكامريون  وغانا  ال�ضنغال  من  كل  يف  القادمة  الثلث  ال�ضنوات 
وتهريب  لإنتاج  الرئي�ضيني  الطريقني  امتداد  تقع على  البلدان  باعتبار هذه 
الأدوية املغ�ضو�ضة، القادمة من ال�ضرق الأو�ضط نحو غرب وو�ضط اإفريقيا من 
اإفريقيا عرب ال�ضودان  اأوروبا والقرن الإفريقي نحو و�ضط  جهة، ومن �ضرق 

من جهة اأخرى.
ويتمحور هذا امل�ضروع حول حتديث الإطار التنظيمي املتعلق باإنتاج وتداول 
الأدوية املغ�ضو�ضة، واإعداد اإ�ضرتاتيجية وطنية يف خمتلف البلدان امل�ضتهدفة، 
وتعزيز التعاون بني الوكالت، وحت�ضني ال�ضبط احلدودي، اإلى جانب حملت 

التوعية.
وجدير بالإ�ضارة، فاإن الإ�ضكالية مل تعد قا�ضرة على غ�ض الأدوية، بل امتدت 
الأجهزة،  من  كبري  لعدد  غ�ض  ح��الت  ر�ضدت  حيث  الطبية  الأجهزة  اإل��ى 
بحاجة  م�ضاألة  وهذه  والأك�ضجني،  وال�ضغط  ال�ضكر  قيا�ض  اأجهزة  وبخا�ضة 

اإلى تقرير مطول، ميكن اأن نرجع اإليه يف عدد قادم.

 فريق دولي لمحاربة تزييف الدواء

تعاين منها كثري من بلدان العامل الثالث، 
ومنها بع�ض الدول العربية.

متقدمة  تدريبية  دورات  اإعطاء   •
يف  ج��دي��د  ه��و  م��ا  ك��ل  ملعرفة  للمفت�ضني 
الأدوية، مع �ضرورة  جمال مكافحة غ�ض 

تكثيف زيارات املفت�ضني امليدانية. 
وتطوير دور اللجان الطبية  تفعيل   •
اأح��د  باعتبارها  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��غ��رف  يف 

�ضمامات الأمان �ضد غ�ض الأدوية.

• توطيد العلقة بني منظمة ال�ضحة 
اجلنائية  ال�����ض��رط��ة  وم��ن��ظ��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�ضبكات  تفكيك  باجتاه  للعمل  الدولية 
الإجرامية التي جتمع مليارات الدولرات 
من هذه التجارة البائ�ضة. ويف هذا ال�ضاأن 
مقرها  �ضبكة  تفكيك  يف  الإنرتبول  جنح 
جنوب �ضرق اآ�ضيا، ومت اعتقال 33 ع�ضوًا 
بيع  منفذ   100 م��ن  اأك���ر  واأغ��ل��ق  فيها، 

باملفرق تابعة لها.
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الدواء »المغشوش«..
ضحاياه ثالثة!

يبطل مفعولها  الشهيرة قد  المقولة  تلك  »لكل داء دواء«، 
إلــى المريض فــي صـــورة أدويــة  الــعــالج المقدم  مــع فــســاد 
مغشوشة ال تثمن وال تعين المبتلين باألمراض على مواجهة 
ضربات األلم التي توجه لكمات متتالية ألجسامهم الضعيفة، 
صورة  في  يتخفى  عــدو  من  القاضية  الضربة  تأتيهم  قد  بل 

صديق وهو الدواء.
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الإن�ضان  يجد  اأن  للحزن  املثري  من  اإن 
املوت حيث ين�ضد احلياة، واأن يفاجاأ بالأمل 
حينما يبحث عن الراحة، واأن يكون م�ضريه 
التي  ال�ضعادة  وبحث عن  اإذا جتراأ  ال�ضقاء 

يريدها.
على  بقوة  حت�ضر  ال��دواء  غ�ض  ظاهرة 
وامل�ضهد  ال��ع��امل��ي،  الطبي  القطاع  م�ضرح 
�ضديد املاأ�ضاوية يف عدد من الدول العربية، 
على  املزيف  ال��دواء  بع�ضها  يف  يباع  والتي 

قارعة الطريق.
ال�ضيد الثمني يف جتارة الدواء املغ�ضو�ض 
هو الأدوية املرتفعة ال�ضعر، فبح�ضب تاأكيد 
ي�ضكلون  املخدرات  جتار  فاإن  متخ�ض�ضني 
ال�ضوق، حيث جلاأوا  الأكرب يف هذه  الن�ضبة 
اإلى تو�ضيع اأن�ضطتهم بعد اأن اأ�ضبحت اأرباح 
املخدرات  يف  الجت��ار  تفوق  التجارة  تلك 
التهريب  يف  خرباتهم  على  منهم  اعتمادًا 

وتعاونهم مع �ضبكات عاملية. 
العاملية املخولة بر�ضد  منظمة ال�ضحة 
املعمورة  اأنحاء  جميع  يف  ال�ضحي  الو�ضع 
من  باأقل  املغ�ضو�ضة  الأدوي��ة  انت�ضار  قدرت 
وترتفع  املتقدمة،  ال���دول  يف  امل��ائ��ة  يف   10
الن�ضبة اإلى 30 يف املائة، بل وقد ت�ضل اإلى 
تدخل  التي  النامية  ال��دول  املائة يف  50 يف 

حتت مظلتها معظم الدول العربية.
العرب  ال�ضيادلة  احتاد  رئي�ض  واأطلق 
�ضديدًا  حتذيرًا  الأغ�ضف  حممد  الدكتور 
من تنامي ظاهرة غ�ض الدواء على هام�ض 
الذي  ع�ضر  اخلام�ض  ال�ضيدلين  املوؤمتر 
اإذ   ،2014 اجل���اري  ال��ع��ام  ب��داي��ة  يف  عقد 
اأ�ضار اإلى اأن ن�ضبة الدواء املزيف يف الدول 
املئة،  يف  و30   25 بني  ما  ت��رتاوح  العربية 
الثمن  مرتفع  املغ�ضو�ض  ال��دواء  معظم  واأن 
ال��دواء  ن�ضبة  اأن  اإل��ى  لفتًا  وال�ضتهلك، 
بع�ض  املائة يف  اإلى 70 يف  ترتفع  املغ�ضو�ض 

دول القارة الأفريقية.
عددا  اأن  ال���دواء  تزييف  يف  والأخ��ط��ر 
من جتاره وم�ضوقيه هم من جتار املخدرات 
وزي���ادة  جت��ارت��ه��م  تو�ضعة  اأرادوا  ال��ذي��ن 

وح���ده،  امل���ال  يحكمه  وه����وؤلء  اأرب��اح��ه��م، 
بالن�ضبة  امل��زور  ال��دواء  م��ردود  اأن  ل�ضيما 
باملخدرات،  الجتار  مردود  يفوق  بات  لهم 
العربية  الدول  دعا  الذي  الأغ�ضف  بح�ضب 
اإيجاد تر�ضانة قانونية وت�ضريعية تغلظ  اإلى 
امل��زور،  بالدواء  املتاجرين  على  العقوبات 
متتني  اإل��ى  ي�ضعى  الحت��اد  اأن  اإل��ى  م�ضريًا 
على  العربية  الدول  بني  الدوائية  العلقات 
امل�ضتوى العلمي وال�ضناعي واإ�ضدار د�ضتور 
الت�ضريعات  لتوحيد  موحد  عربي  دوائ���ي 
ال��دول  م�ضتوى  على  واملهنية  ال�ضيدلنية 
العربية، وخا�ضة فيما يتعلق بت�ضجيل الدواء 

العربي
اإنتاج حملي �م�ضتورد

ا�ضترياد  على  العربية  ال��دول  اعتماد 
اخل��ارج  من  الدوائية  احتياجاتها  معظم 
هذا  يف  الغ�ض  من  لنوعني  فري�ضة  جعلها 

ال��ق��ادم من اخل���ارج، حيث  الأول  امل��ج��ال، 
تعد املنطقة العربية هدفًا �ضريحًا لعمليات 
تزييف الأدوية العابرة للحدود ب�ضبب عدم 
تكلفة  ال�ضكان على حتمل  الكثري من  قدرة 
القانونية  الرقابة  الأ�ضلية، و�ضعف  الأدوية 
التوترات  اإل��ى  اإ�ضافة  الأح��ي��ان،  اأغلب  يف 
الأمنية يف بع�ض الدول العربية، مما يجعل 
هذه  م��ع  احل���دود  على  الأم��ن��ي��ة  ال�ضيطرة 
بالتايل  وتكون  م�ضتوياتها،  اأدنى  يف  الدول 
بلدان  اإل���ى  الب�ضاعة  ه��ذه  لعبور  ج�����ض��رًا 

اأخرى.
ال���ن���وع ال���ث���اين م���ن ت��ل��ك ال��ب�����ض��اع��ة 
عند  احلاجة  خلقته  خال�ض  حملي  اإن��ت��اج 
اأمرا�ض  ملواجهة  رخي�ض  ملنتج  امل�ضتهلكني 
يعانون  ملر�ضى  احل��الت  معظم  يف  مزمنة 
دول  بع�ض  ليظهر يف  اليد،  ذات  �ضيق  من 
املنطقة ما بات يعرف مب�ضانع »بئر ال�ضلم« 
القت�ضادية  احل��ال��ة  ���ض��وء  ا�ضتغلت  ال��ت��ي 

لتجمع من الأمل مليارات الدولرات.
�ضعف الرقابة �قلة الوعي

يعزو خرباء ال�ضيدلة يف العامل العربي 
اأو  قلة  منها  عوامل،  عدة  اإلى  ال��دواء  غ�ض 

التجارة الإلكرتونية حتديًا اإ�ضافيًا يف احلرب  جمال  يف  والتو�ضع  التطور  • �ضكل 
الدوائية املغ�ضو�ضة، حيث تقدر منظمة ال�ضحة العاملية مبيعات تلك الأدوية عرب 

الإنرتنت ب�50 يف املائة.
ما تكون من جهات  غالبًا  الإلكرتوين  الو�ضيط  طريق  عن  ُت�ضرتى  التي  • الأدوية 
املحظورة  القائمة  تدخل  يجعلها  مما  وهويتها،  عنوانها  حتجب  م�ضروعة  غري 

للمنظمة الدولية امل�ضوؤولة عن الو�ضع ال�ضحي العاملي.
الطبية  املنتجات  لتزييف  امل�ضاد  الدويل  العمل  لفريق  املن�ضقة  العملية  • حددت 
من  اأكر  دولة،   25 ومب�ضاركة   2009 عام  الدولية يف  اجلنائية  ال�ضرطة  ومنظمة 
غري  اأو  املزيفة  ب��الأدوي��ة  تتاجر  م�سروع  غري  ن�ساط  ذي  اإل��ك��روين  موقع   1200

امل�ضروعة.
املزّيفة على الإنرتنت كانت لإنقا�ض الوزن، تلتها  الأدوية  مبيعات  ن�ضف  • قرابة 

اأدوية الإنفلونزا وال�ضعف اجلن�ضي، بح�ضب درا�ضة رعتها �ضركة »فايزر«.
ُن�ضرت يف املجلة الدولية للممار�ضة ال�ضريرية اأنَّ 10  هولندية  اإح�ضائية  • قدرت 

يف املائة فقط من 370 عينة فياجرا م�ضادرة كانت اأ�ضيلة.

30 في المائة 
نسبة الدواء المزيف في 

الدول العربية

األدوية المزيفة تغزو اإلنترنت 
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مما  الأ�ضناف،  بع�ض  من  املعرو�ض  نق�ض 
ال��ذي  البديل  ���ض��راء  اإل��ى  امل�ضتهلك  يدفع 
للموا�ضفات،  مطابق  غري  يكون  ما  غالبًا 
اأخ��رى،  اأن���واع  اأ�ضعار  ارت��ف��اع  اإل��ى  اإ�ضافة 

وخا�ضة املرتبطة بعلج الأمرا�ض املزمنة.
الوعي  بقلة  الظاهرة  تلك  ترتبط  كما 
ب��دون  ال���دواء  املر�ضى  م��ن  الكثري  وت��ن��اول 
ا�ضت�ضارة الطبيب املتخ�ض�ض، مما يجعلهم 

اأن�ضطة  وتبلغ  ال��دوائ��ي.  للن�ضب  عر�ضة 
التي  الأم��اك��ن  يف  ذروت��ه��ا  ال���دواء  تزييف 
توجد فيها اأ�ضعف اآليات التنظيم والرقابة.

عبداملق�ضود  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  وي���رى 
التجارية  الغرفة  يف  ال�ضيدلة  �ضعبة  رئي�ض 
منها  ج��زء  يكمن  امل�ضكلة  اأن  بالقاهرة، 
الدوائية  للمن�ضاآت  املقنن  غري  التو�ضع  يف 
خمازن  على  الرقابة  و�ضعف  وال�ضيدليات 

الأدوية التي متثل الو�ضيط يف تلك التجارة 
اإلى  واململوكة يف معظمها لأفراد ل ينتمون 
مهنتي الطب وال�ضيدلة ممن ي�ضكل الربح 
النظر  دون  الأ�ضا�ضي  الهدف  لهم  بالن�ضبة 
اإلى جودة اخلدمة اأو املنتج املقدم للمري�ض.

املذهل يف الأمر كما يقول عبداملق�ضود 
اخل�ضوبة  اأدوي�����ة  م��ن  امل��ائ��ة  يف   90 اأن 
وال�����ض��رط��ان ت��ب��اع م��ب��ا���ض��رة يف امل��راك��ز 
متثل  وهي  فواتري،  دون  اخلا�ضة  العلجية 
20 يف املائة من الدواء املغ�ضو�ض يف بلد مثل 
م�ضر. ويرى اأنه لن ين�ضلح حال املنظومة 
ال�ضحية يف م�ضر ما دامت النظرة لقطاع 
الدواء على اأنه �ضيدليات فقط بدون الأخذ 

يف العتبار باقي عنا�ضر القطاع.
ف�ضائيات تخدع املر�ضى

دخلت الأدوية املزيفة كل بيت دون طرق 
الف�ضائيات  من  ع�ضرات  الأبواب عرب  على 
معلومة  غ��ري  بهوية  ت�ضبح  ال��ت��ي  العربية 
ودون رقيب، تطلق اإعلنات متعددة باجتاه 
امل�ضاهد لت�ضيب الكثري من حاجاته، وتركز 
الع�ضبية  امل�ضتح�ضرات  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
ومتتد اإلى و�ضفات �ضعبية جمهولة امل�ضدر 
ومل ت�ضجل ر�ضميًا ومل حت�ضل على ترخي�ض 
الأدوي���ة  جت��ار  اأدخ��ل��ه��ا  حتليلها،  يتم  ومل 
املزيفة رغبة منهم يف غزو جيوب اجلمهور.
هذه الف�ضائيات ترّوج لأدوية قد ت�ضيب 
الباحث عن ال�ضفاء من علله يف مقتل، فهي 
احلل  اأن��ه  على  عنه  املعلن  ال���دواء  ت�ضور 
ال�ضحري للمر�ضى، ومل تتاأكد من الت�ضريح 
بهذا الدواء اأو ذاك امل�ضتح�ضر الذي هو يف 
الغالب مقلدًا من ناحية ال�ضكل اأو اللون، اأو 
اأن عبوته مزيفة، والأخطر يف هذه العملية 
املعلن  ال���دواء  يف  الفعالة  امل���ادة  تكون  اأن 

دخلت األدوية 
المزيفة كل بيت دون طرق 

على األبواب عبر عشرات من 
الفضائيات العربية

أحد موظفي الهيئةيفحص دواء بواسطة جهاز »رامان« ليعرف إذا ماكان مغشوشًا.
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اأقل،  بن�ضبة  ا�ضتخدامها  اأو  تاأثريًا  اأقل  عنه 
�ضامة  مواد  ا�ضتخدام  يت�ضمن  قد  وبع�ضها 
كطلء الطرق اأو الأحذية اأو �ضمع اجلدران.

اأد�ية ال�ضرطان يف ال�ضدارة
منظمة ال�ضرطة اجلنائية الدولية التي 
العمل  فريق  جمموعة  رئا�ضة  يف  ا�ضرتكت 
الطبية  املنتجات  لتزييف  امل�ضاد  ال��دويل 
الأدوي���ة  تزييف  جم��ال  ات�ضاع  ع��ن  ك�ضفت 
واملو�ضوفة  للحياة  منقذة  اأدوي���ة  لت�ضمل 
تباع  القلب  واأم���را����ض  ال�����ض��رط��ان  ل��ع��لج 
تنظيم  اإل��ى  اإ�ضافة  الإن��رتن��ت،  طريق  عن 
ال�ضعف  واأدوي��ة  امللريا  وم�ضادات  الن�ضل 

اجلن�ضي.
تلفزيوين  ا�ضتق�ضائي  تقرير  وك�ضف 
املغ�ضو�ضة  الأدوية  اأكر  اأن  اأخريًا،  م�ضري 
نظرًا  ���ض��ي،  ف��ريو���ض  ب��ع��لج  اخلا�ضة  ه��ي 
لرت��ف��اع اأ���ض��ع��اره��ا وان��ت�����ض��ار امل��ر���ض بني 
ت�ضري  حيث  املجتمع،  يف  ك��ب��رية  �ضريحة 
التقارير اإلى اأن 10 يف املائة من امل�ضريني 

م�ضابون بهذا املر�ض.
ال�ضحة  وزارة  اأرق��ام  تظهر  ويف م�ضر 
 20 اإلى  املائة  10 يف  اأن  ال�ضناعة،  وغرفة 
ال�ضوق  امل��ت��داول يف  ال���دواء  امل��ائ��ة م��ن  يف 
ال��دواء  جت��ارة  حجم  ك��ان  واإذا  مغ�ضو�ض، 
اإذًا  جنيه،  مليار   24 بنحو  يقدر  م�ضر  يف 
فاحلديث هنا عن اأكر من 4 مليارات جنيه 
وقلة  الأ�ضعار  ارتفاع  بفعل  مغ�ضو�ض  دواء 
ال�ضيدليات،  اأرف��ف  من  اختفائه  اأو  املنتج 

دواء  لكل  اأن  اإل��ى  ال��درا���ض��ات  ت�ضري  حيث 
يختفي من ال�ضوق بديله املغ�ضو�ض.

جمعية  ترى  ال�ضودان،  اإلى  م�ضر  ومن 
حماية امل�ضتهلك اأن ا�ضتمرار تلك الظاهرة 
يرجع اإلى اأن الأدوية املغ�ضو�ضة ظلت تدخل 
التي  النزاعات  خلفية  على  خمتلفة  بطرق 
اأ�ضعف قب�ضة الدولة  �ضهدتها البلد، مما 

على بع�ض املنافذ.
ال����ذي حت��ت��ك��ر ���ض��رك��ت��ان  ال���وق���ت  ويف 
حكوميتان يف العراق اإنتاج 58 يف املائة من 
دوائيًا  م�ضنعًا   20 وجود  جوار  اإلى  ال��دواء 
الدوائية املتخ�ض�ضة  خا�ضًا، حذرت جملة 
التي ت�ضرف عليها وزارة ال�ضناعة العراقية 
من ظاهرة انت�ضار الأدوية املغ�ضو�ضة ب�ضكل 

كشف تقرير 
استقصائي أن أكثر األدوية 

المغشوشة هي الخاصة 
بعالج فيروس سي، نظرًا 
الرتفاع أسعارها وانتشار 
المرض بين شريحة كبيرة 

في المجتمع.

لفت على خلفية عدم ال�ضتقرار الأمني يف 
البلد. وي�ضري تقرير موقع »اأريبيان بزن�ض« 
اإلى اأن العراق يعد اأحد اأكرب اأ�ضواق املنطقة 
يف جت���ارة الأدوي����ة امل��زي��ف��ة، وال��ت��ي يهرب 
احل��دود  عرب  �ضوريا  اإل��ى  منها  كبري  ق�ضم 

امل�ضرتكة.
ويف م��وري��ت��ان��ي��ا، ت��ع��اين ���ض��وق ال���دواء 
ل�ضبكة  تقرير  فح�ضب  عارمة،  فو�ضى  من 
الفو�ضى  ف��اإن  املوريتانية،   SciDev.Net
امل�ضادات  بيع  حد  اإل��ى  و�ضلت  ال�ضوق  يف 
وقت  يف  الطرقات  يف  املغ�ضو�ضة  احليوية 
دوائيًا  وم�ضتودعًا  �ضيدلية   650 فيه  تقدم 
ومثلت  م��واط��ن،  مليني   3 اإل��ى  خدماتها 
دون  تراخي�ضها  ت��وزع  التي  ال�ضيدليات 

جهاز »رامان« للكشف عن األدوية المغشوشة
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�ضوابط بابًا خلفيًا ل�ضتمرار تلك التجارة.
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ويف 
وعلى رغم الرقابة ال�ضارمة، تدخل الأدوية 
املغ�ضو�ضة البلد وفقًا لت�ضريح عمر �ضتيوي 
التجارية  العلمات  اأ�ضحاب  رئي�ض جمل�ض 
اإع��ادة  بهدف  املزيفة،  ال�ضلع  من  كغريها 
الت�ضدير من خلل املناطق احلرة. وت�ضل 
العقوبات يف الإمارات اإلى اإلغاء الرتخي�ض 
التجاري ملن يبيع هذه الأدوية، ويتم حتويل 

ملفه اإلى اجلهات الأمنية.
�ضوق الفياجرا املغ�ضو�ضة

واإذا كان هناك من يقوم بغ�ض الدواء 
لل�ضت�ضفاء  ال��ف��ق��راء  ح��اج��ة  م�ضتغًل 
وم��واج��ه��ة امل��ر���ض، ف���اإن ه��ن��اك اآخ���رون 
من  معينة  اأن����واع  غ�����ض  يف  تخ�ض�ضوا 
املن�ضطات  راأ���ض��ه��ا  علي  ي��اأت��ي  العقاقري 
رواج���ًا  حققت  جت���ارة  وه��ي  اجلن�ضية، 
مع  الأخرية، خ�ضو�ضًا  الأعوام  كبريًا يف 
ارتفاع اأ�ضعار الأدوية الأ�ضلية منها، حيث 
انطلقت هذه التجارة من قاعدة »علي قد 

فلو�ضك«.
مثل  م�ضر  يف  تباع  التي  فالفياجرا 
ويف بلدان العامل الثالث هي غري تلك التي 
توفرت  العامل  من  اأخ��ري  اأماكن  تباع يف 
و�ضع  مع  اأف�ضل  اقت�ضادية  ظ��روف  فيه 
احلد  و�ضمن  �ضيء  كل  علي  الرقابة  وفر 
العامة.  وال�ضلمة  ال�ضحة  من  املعقول 
لأق��را���ض  الرئي�ض  امل��ك��ون  اأن  والأخ��ط��ر 
عن  عبارة  يكون  قد  املغ�ضو�ضة  الفياجرا 
مواد م�ضتخل�ضة من خملفات اخلفافي�ض 

والطيور واحل�ضرات.
املغ�ضو�ضة  الفياجرا  احتواء  وبهدف 
يف م�ضر امل�ضنعة حمليًا وتلك امل�ضتوردة 
ال�ضني، قررت  من اخلارج وبخا�ضة من 
من  اأك��ر  قبل  امل�ضرية  ال�ضحة  وزارة 
ال��ف��ي��اج��را  ع��ق��ار  ���ض��ع��ر  تخفي�ض  ع����ام  
الأمريكى بن�ضبة 60 يف املائة لي�ضل �ضعر 
البيع للجمهور اإلى اأقل من دولرين )10 
دولرات   4 من  ب��دًل  م�ضرية(  جنيهات 

األدوية 
المغشوشة تصيب ثالثة 

وتلحق بهم أضرارًا جسيمة 
هم المواطن العادي 

والشركات المصنعة والدولة
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ال�ضركة  طلب  على  بناء  جنيهًا(،   27(
التجارى  الغ�ض  ملحاربة  وذل��ك  املنتجة، 

والتهريب لتلك النوعية من الأدوية.
اخلا�ضر�ن.. مر�ضى ��ضركات �د�ل 

ثلثة  ت�ضيب  املغ�ضو�ضة  الأدوي�����ة 
وتلحق بهم اأ�ضرارًا ج�ضيمة هم املواطن 

العادي وال�ضركات امل�ضنعة والدولة. 
�ضحة  ت��دم��ر  املبا�ضرة  ف��اأ���ض��راره��ا 
املري�ض امل�ضتهلك للدواء ب�ضكل قد ي�ضبب 
ال�ضحة  منظمة  ذك���رت  حيث  ال��وف��اة، 
التي  الإج��م��ال��ي��ة  ال��وف��ي��ات  اأن  ال��ع��امل��ي��ة 
معروفة  غري  املزيفة  الأدوي��ة  اإل��ى  ُتعزى 
اإلى  ت��وؤدي  اأن  ميكن  ولكنها  بالتحديد، 
تعد  التي  الأمرا�ض  تعالج  اأدوية  مقاومة 
الأمثلة  وم��ن  للوفيات.  رئي�ضة  اأ�ضبابًا 
ال��ت��ي تقتل  امل��لري��ا  ال��ب��ارزة على ذل��ك 

قرابة مليون �ضخ�ض �ضنويًا.
الأدوي���ة  م��ن جت��ارة  ال��ث��اين  املت�ضرر 
امللتزمة،  ال��دواء  �ضركات  هي  املغ�ضو�ضة 
ح��ي��ث ت��ك��ون امل��ن��اف�����ض��ة غ��ري ع��ادل��ة مع 
مناف�ضني غري �ضرفاء، اإ�ضافة اإلى التعدي 
على حقوق امللكية الفكرية، والتي ت�ضملها 
التجارية  والعلمات  الخ��رتاع  ب��راءات 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن امل��ن��ت��ج��ات، 
ا�ضتنزاف  يف  الدول  وهو  املت�ضرر  ويربز 
الرديئة  الب�ضاعة  تلك  ملواجهة  املليارات 
معاجلة  على  اأخ���رى  م��ل��ي��ارات  واإن��ف��اق 
العامة  ال�ضحة  ع��ل��ى  ال�ضيئة  اآث���اره���ا 

للمواطنني.
رقابة �عقوبات �توعية 

تتطلب  ال������دواء  ت��زي��ي��ف  م��واج��ه��ة 
مقدمتها  يف  عديدة،  حماور  على  العمل 
ال��دول  منافذ  على  ال�ضارمة  ال��رق��اب��ة 
العربية لإحباط حماولت تهريب الأدوية 
املغ�ضو�ضة اإلى الأ�ضواق، وت�ضديد العقوبة 
تهريب  يف  املخالفة  منه  تتكرر  من  على 
واإحالته  املغ�ضو�ضة،  الأدوي���ة  ت��روي��ج  اأو 
العمد  القتل  حماولة  بتهمة  الق�ضاء  اإلى 
بخطورة  الوعي  م�ضتوى  ورف��ع  املتكرر، 

موثوق  غري  م�ضادر  من  دواء  اأي  جلب 
بها.

مقاومة  عبء  يكون  املنطلق  هذا  ومن 
م�سوؤولية  ال�����س��رع��ي  غ��ري  ال��ن�����س��اط  ه���ذا 
�ضعف  البع�ض  ينتقد  وق��ت  يف  م�ضرتكة 
الرادع للمخالفني يف البلد العربية والذي 
املغ�ضو�ضة  امل����واد  م�����ض��ادرة  ب��ني  ي����رتاوح 
ت�ضل  الأحيان  بع�ض  ويف  املن�ضاأة،  واإغلق 
تغليظ  املهم  فمن  احلب�ض،  اإل��ى  العقوبة 
العقاب مبا يتوافق مع حجم اجلرم، وفتح 
قنوات ات�ضال عربية لتوحيد جهود مكافحة 

غ�ض الأدوية بو�ضفها جرمية قومية.
امل�ضار تتطلب املواجهة جهدًا  ويف هذا 
العمل  ف��ري��ق  اأك���د  حيث  احل���دود،  يتعدى 
الطبية،  املنتجات  لتزييف  امل�ضاد  الدويل 
ب�ضبب  ب�ضدة  عاجزًا  ي��زال  ل  القانون  اأن 
�ضعف الأنظمة والقوانني املتعلقة باملزيفني 
يف ظل غياب الإجماع الوا�ضح عامليًا حول 
تعد  اأن�ضطة  فهناك  مزيفًا،  دواًء  يعد  ما 
تكون  قد  اأنها  غري  بلد،  يف  م�ضروعة  غري 

م�ضروعة يف اآخر.
منظمة  اأطلقت   ،2014 من  يناير  ويف 
لرفع  جديدة  دولية  حملة  املتحدة  الأم��م 
م�����ض��ت��وى ال��وع��ي ال��ع��امل��ي ح���ول ال��رواب��ط 
بال�ضلع  والجت����ار  املنظمة  اجل��رمي��ة  ب��ني 
املزيفة التي تقدر تكلفتها بنحو 250 مليار 
باأنهم  امل�ضتهلكني  توعية  ب��ه��دف  دولر، 
الأدوية  بينها  ال�ضلع املزيفة ومن  ب�ضرائهم 
اجل��م��اع��ات  بتمويل  ي��ق��وم��ون  املغ�ضو�ضة 
�ضحتهم  يعر�ض  مما  املنظمة،  الإجرامية 
للخطر، ف�ضًل عن م�ضاركتهم يف الق�ضايا 

الأخلقية والبيئية الأخرى.

المتضرر الثاني من 
تجارة األدوية المغشوشة 

هي شركات الدواء الملتزمة

35 العدد  األول  نوفمبر  2014



»الهارب«..
يفضح مافيا الدواء

هارسون فورد
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اتهموه بقتل ز�جته 
تبداأ اأحداث الفيلم، يف اإحدى �ضواحي 
ريت�ضارد  ال��دك��ت��ور  م��ن��زل  عند  �ضيكاغو 
كيمبل، )الذي يوؤدي دوره املمثل هار�ضون 
ف����ورد( وه���و اأح���د اأم��ه��ر ج��راح��ي ولي��ة 
على  حزينًا  باكيًا  يجل�ض  حيث  �ضيكاغو، 
الأم��ن  رج��ال  بع�ض  وياأتي  زوجته،  مقتل 
لإج���راءات  ال�ضرطة  ق�ضم  اإل��ى  لياأخذوه 

التحقيق معه.
وت��ف�����ض��ي امَل�����ض��اِه��د والأح�������داث اأن 
زملئه  من  نفر  مع  مدعوًا  كان  ريت�ضارد 
فا�ضطحب  احتفالية،  حل�ضور  الأط��ب��اء 
ان�ضرف  الحتفالية  وعقب  زوجته،  معه 
جراحة  لإج��راء  امل�ضت�ضفى  اإل��ى  ريت�ضارد 
اجتهت  بينما  امل��ر���ض��ى،  لأح���د  ع��اج��ل��ة 

زوجته اإلى البيت.
العملية،  من  ريت�ضارد  انتهى  اإن  وما 
ليفاجاأ  املنزل،  اإل��ى  ب�ضيارته  غ��ادر  حتى 
باأن زوجته تعاين من اآلم حادة، وتتنف�ض 
اإل���ى  ي��ق��ف  رج����ًل  ث��م��ة  واأن  ب�����ض��ع��وب��ة، 
يف  ال��زوج  ليدخل  قتلها،  يحاول  جوارها، 
�ضراع معه، وقد لحظ اأن يد هذا الرجل 

�ضناعية،  بيد  وا�ضتعو�ضها  مقطوعة، 
زوجته  تلفظ  اأن  قبل  لحظه  ما  كل  هذا 
اأم��ام  ب��ذل��ك  واأدل���ى  الأخ����رية،  اأنفا�ضها 
ب�ضدق  يقتنع  مل  ال��ذي  التحقيق  قا�ضي 

روايته.
تهمة  كيمبل  اإل����ى  ال��ق��ا���ض��ي  ووج����ه 
مرياثها،  يف  طمعًا  لزوجته  العمد  القتل 
التحقيق  هذا  �ضري  من طريقة  وي�ضت�ض�َف 
اأن��ه مل يكن ج���ادًا، واإمن���ا جم��رد حتقيق 
اأ�ضابع  وراءه  اأن  يبدو  �ضطحي،  روتيني 
خفّية، ت�ضتهدف انتهاءه يف اجتاه حمدد، 

وباأ�ضرع وقت ممكن.
التي  امل��ح��اك��م��ة  اإل���ى  كيمبل  وي��ح��ال 
يف  �ضامة  مب��ادة  باإعدامه  حكمها  ت�ضدر 
موعد يحدده النائب العام للولية، وتتوالى 
جمموعة  م��ع  كيمبل  وي��ن��ق��ل  الأح�����داث 
م�����ض��اج��ني ع��ل��ى م���ن اإح�����دى ���ض��ي��ارات 
الليل،  منت�ضف  يف  ال�ضرطية  الرتحيلت 
وبينما �ضيارة الرتحيلت يف طريقها، اإذ 
الإعداد  �ضبق  ِخطة  ينفذ  امل�ضاجني  باأحد 
لهياج  ونتيجة  ال�ضيارة،  من  للهروب  لها 
ن���ار تنقلب  اإط����لق  امل�����ض��اج��ني وح����دوث 

أفضل  بين  متقدمة  مرتبة   The fugitive »الــهــارب«  فيلم  احتل 
جاء  حيث  العالمية،  السينما  تاريخ  في  )األكشن(  الحركة  أفــالم 
»استسلم  فيلم  بعد  األفــالم  من  الفئة  هذه  تصنيف  في  رابعًا 
بعد نضال« Die hard الذي جاء في الترتيب األول، وفيلم »تحت 
 The »الصخرة«  وفيلم  ثانيًا،  جاء  الــذي    Under siege الحصار« 

rock، الذي جاء ثالثًا.
ويتناول فيلم الهارب قضية من أخطر قضايا الِصحة في العصر 
الحديث، وهي قضية مافيا تجارة األدوية، وذلك في إطار درامي 
أنفاس  تحبس  الــتــي  واإلثــــارة  الــحــركــة  بمشاهدة  مــلــيء  شيق 
المشاِهد.. فماذا عن فيلم الهارب؟ وكيف نجح في طرح قضية 

مافيا تجارة األدوية؟

• تاريخ ال�ضدور: 6 اأغ�ضط�ض 1993م. 
دقيقة.   130 العر�ض:  • مدة 
الإجنليزية.  الأ�ضلية:  • اللغة 

توهوي.  ديفيد  ال�ضيناريو:  • كاتب 
كربيل�ضون.  اآرنولد  الفيلم:  • منتج 
جامي�ض نيوتن هاورد.  • املو�ضيقى: 

برذرز.  ورنر  • التوزيع: 
دايف�ض.  اأندرو  • املخرج: 

الفيلم: 40 مليون دولر.  • ميزانية 
افتتاحه  اأ�ضبوع  نهاية  يف  الفيلم:  • اإيرادات 
ح��ق��ق اإي�����رادات يف ���ض��الت ال��ع��ر���ض داخ��ل 
الوليات املتحدة الأمريكية وحدها بلغت نحو 
24 مليون دولر. وظل يف املركز الأول بالن�ضبة 
متتالية،  اأ�ضابيع  �ِضتة  مدى  على  ل��لإي��رادات 
املتحدة  الوليات  يف  اإي��رادات��ه  اإجمايل  وبلغ 
نحو 184 مليون دولر، بينما و�ضلت اإيراداته 

عامليًا اإلى 368،9 مليون دولر. 
امل�ضاركون يف البطولة:

ريت�ضارد  الدكتور  دور  فورد )يف  • هاري�ضون 
كيمبل(.

• تومي يل جونز )يف دور �ضمويل جريارد(.
كيمبل(. هيلني  دور  )يف  وارد  • �ضيل 

اآن  ال��دك��ت��ورة  دور  )يف  م���ور  ج��ول��ي��ان   •
اإي�ضتمان(.

لينو )يف دور كوزمور ينفريو(. بانتو  • جو 
�ضايك�ض  دور  )يف  كات�ضول�ض  اأندريا�ض   •

فريدريك(.
ت�ضالز  الدكتور  دور  )يف  كراية  جريوين   •

نيكولز(.
)يف دور روبرت بيغز(. روبوك  • دانيال 

بول(. اإيرين  دور  كالدويل )يف  �ضكوت  • ل. 
نوانيومن(. دور  )يف  وود  • توم 

دور املخرب(. )يف  كيلي  دين  • رون 
كاثي  ال��دك��ت��ورة  دور  )يف  لين�ض  ج��ني   •

ووهالد(.
• نيل فلني )يف دور ال�ضرطي العابر(.

رولينز(. العمدة  دور  )يف  �ضري�ضي  • نيل 

»الهارب«.. معلومات وأرقام
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فيموت  ب��ق��ط��ار،  وت�����ض��ط��دم  ال�����ض��ي��ارة 
اأحد  وي�ضاب  امل�ضاجني،  واأح��د  ال�ضائق، 
احلرا�ض، وباأعجوبة ينجو كيمبل ويهرب.

امل��ار���ض��ال  ي��اأت��ي  وق���ت ق�ضري  وب��ع��د 
�ضمويل جريارد )يوؤدي دوره املمثل تومي 
م�ضاعديه  من  ع��دد  يرافقه  جونز(،  يل 
بجانب حمققني من ِق�ضم �ضرطة �ضيكاغو، 
وتبداأ بعد ذلك �ضل�ضلة طويلة من م�ضاهد 
الفيلم  بطل  برباعة  يوؤديها  التي  الإث��ارة 
من  مطاردًا  �ضار  ال��ذي  كيمبل،  الدكتور 
ف��ري��ق م��ن رج���ال الأم���ن ال���ذي يتزعمه 
عدم  عنه  ا�ضتهر  الذي  جريارد  املار�ضال 

اإفلت اأي جمرم من قب�ضته.
ت�ضليم  عدم  كيمبل  قرر  املقابل،  ويف 
اأن  بعد  اإل  ال��ظ��روف،  كانت  مهما  نف�ضه 
هذا  ملحقة  يف  وي��ب��داأ  ب��راءت��ه،  يثبت 
الرجل ذي اليد ال�ضطناعية قاتل زوجته، 
يغري  املطاردات،  وترية  ت�ضاعد  ظل  ويف 

حليته  حلق  طريق  عن  �ضكله  من  كيمبل 
الدكتور  اإلى �ضديقه  ويلجاأ  �ضعره،  وق�ض 
ت�ضارلز نيكونز للح�ضول على بع�ض املال 
منه، وكان هذا ال�ضديق على يقني برباءة 
املار�ضال،  مع  له  مقابلة  كل  ويف  كيمبل، 
اأن  اإل  ���ض��دي��د،  وب���اإ����ض���رار  ذل���ك  ي��وؤك��د 
القب�ض  هو  واحد  له هدف  كان  املار�ضال 

على الطبيب. 
ع�ضابات الد�اء 

 وو�ضط الأح��داث وامل��ط��اردات، يقرر 

يف  م�ضت�ضفى»كوك«  اإل��ى  الذهاب  كيمبل 
احلقيقة  خيوط  تبداأ  وهناك  �ضيكاغو، 
ودلئ��ل  ا�ضتنتاجات  ِخ��لل  م��ن  تتك�ضف 
كانت  التي  املحرية،  الألغاز  لبع�ض  اأولية 
اإح��دى  اأن  اأدرك  حيث  ت��ف��ك��ريه،  ت���راود 
دافلن  »�ضركة  وتدعى  الأدوي���ة،  �ضركات 
اأنتجت  اأن  لها  �ضبق  والتي  ماكجرجور«، 
دواء، ادعت اأنه ذو مفعول قوي يف معاجلة 
اأحد الأمرا�ض اخلطرية، وروجت له على 
نطاق وا�ضع ِخلل العام املا�ضي، هي من 
تقف وراء جرمية قتل زوجته، واأنها فعلت 
ذلك انتقامًا منه بعد اأن اأذاع بني زملئه 
عدم جدوى الدواء الذي اأنتجته ال�ضركة، 
وحذر من خطورته على الكبد، وذلك بناء 
على جتارب واأبحاث قام بها، معتمدًا على 
ماأخوذة من  بت�ضريح عينات  توثيق علمي 

املر�ضى.
فقد  ال�ضطناعية،  اليد  �ضاحب  اأم��ا 

أثار الفيلم ضجة كبيرة 
في أوساط صناعة الدواء 

العالمية وكان بمثابة صرخة 
تحذيرية من تنامي ظاهرة 

مافيا الدواء

فورد في أحد مشاهد الفيلم
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من  واأراد  الر�ضالة،  »الهارب«  فيلم  حقق 
م�ضاهديه اأن يدركوا :

 اأوًل: اأنه حني تغيب �ضلطة القانون وت�ضود 
وال���راء  امل���ال  وي�ضبح  الف�ضاد  �ضطوة 
عن  تتحدث  فاأنت  ال��ه��دف،  هو  ال�ضريع 
يف  تنت�ضر  ال��ت��ي  الأدوي�����ة،  جت���ارة  مافيا 
يف  تعبث  ب�ضرية  خفافي�ض  ده��ال��ي��زه��ا 

الظلم.
البحث  منهج  اأهمية  على  التاأكيد  ثانيًا:   
يف  الأ�ضا�ض  باعتباره  التجريبي  العلمي 
الو�ضول اإلى منَتج دوائي ذي تاأثري فاعل 

�ضد الأمرا�ض.
 ثالثًا: �ضرورة الرقابة والتفتي�ض الدوري 
اجلاد على �ضركات اإنتاج الدواء، ومراجعة 
الأ�ضواق،  يف  املتداولة  والعقاقري  الأدوي��ة 
املنتجة،  ال�ضركة  ا�ضم  عن  النظر  بغ�ض 
بل  الفا�ضد،  كالطعام  الفا�ضد  ف��ال��دواء 

اأكر منه خطورة على ال�ضحة. 
�ضركات  حملت  تن�ضط  دائ��م��ًا  راب��ع��ًا:   
وت��دع��ي  ج��دي��د  ع��ق��ار  لت�ضويق  الأدوي�����ة 
ف��اع��ل��ي��ت��ه و���ض��لم��ت��ه م���ن امل�����ض��اع��ف��ات 
فيه  ترِبم  الذي  الوقت  اجلانبية يف ذروة 
هذه ال�ضركات �ضفقات تعاقد لبيع العقار 
ويف  املتعددة.  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  على 
الأطباء  من  كبري  عدد  كان  ال�ضاأن  هذا 
امل�ضادة  اللقاحات  فاعلية  يف  �ضككوا  قد 
عند   )H1N1( اخل��ن��ازي��ر  لأن��ف��ل��ون��زا 
ظهورها الأول، بل �ضجلت �ضهادات علمية 
اخت�ضا�ضية توؤكد خطورة الأعرا�ض التي 
ال�ضهادات  هذه  ومن  اللقاحات،  ت�ضببها 
ما تقدم به اأ.د. ليونارد هورويتز، وهو من 
اأبرز العلماء يف جمال الأمرا�ض ال�ضارية، 
حيث ك�ضف عن وجود عملية ف�ضاد �ضخمة 
قامت بها �ضركات دوائية م�ضتِغلة احلملة 
اأنفلونزا  انت�ضار  �ضاحبت  التي  الدعائية 

اخلنازير.

بتنفيذ  ال�ضركة  كلفته  اأمنيًا  حار�ضًا  كان 
كبري،  م��ايل  مبلغ  مقابل  القتل  عملية 
كانوا  زملئه  بع�ض  اأن  كيمبل  ويكت�ضف 
متواطئني �ضده بعد اأن كان يح�ضن الظن 

بهم.
يف  عر�ضه  ب���داأ  ال���ذي  ال��ه��ارب  فيلم 
من  ال��ع��دي��د  وح�����ض��د  1993م،  ال���ع���ام 
اأح��داث  من  م�ضتوحى  العاملية،  اجلوائز 
لة بوقائع حقيقية �ضهدتها احلياة  ذات �ضِ
علقة  واأ�ضرار  خفايا  وي��رِبز  الأمريكية، 
بربامج  »ال��ربج��وازي«  الإق��ط��اع  �ضركات 
الحتواء ال�ضرية، لتحقيق ثروات �ضخمة، 
من خلل اأعمال خطرية، مبا فيها ت�ضويق 
للأوبئة  م�ضادة  طبية  وعقاقري  اأدوي���ة 

والأمرا�ض.
وق���د اأث����ار ال��ف��ي��ل��م ���ض��ج��ة ك��ب��رية يف 
وك��ان  العاملية،  ال���دواء  �سناعة  اأو���س��اط 
مبثابة �ضرخة حتذيرية من تنامي ظاهرة 
اأخلق  اأية  حتكمها  ل  التي  ال��دواء  مافيا 
اإن�ضانية، واإمنا يحكمها اجل�ضع  اأو مبادئ 

والراأ�ضمالية يف اأب�ضع �ضورها.
و���ض��اه��م ه����ذا ال��ف��ي��ل��م يف اخ����رتاق 
ال��دواء  ب�ضناعة  اخلا�ضة  الف�ضاد  دوائ��ر 
وك�ضف  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 
اأجنلو�ض  ل��و���ض  �ضحيفة  ن�ضرته  تقرير 

تاميز اأن عددًا من ال�ضركات الكربى، 
ال��دف��اع  وزي���ر  ميتلكها  �ضركة  ومنها 
رام�ضفيلد،  دونالد  الأ�ضبق  الأمريكي 
وعقاقري  لأدوية  للرتويج  اأبحاثًا  متول 
يف  �ضككوا  ق��د  اأط��ب��اء  ك���ان  بعينها، 
جدوى نفعها للمر�ضى، بل وحذروا من 
خطورتها، اإل اأن هذه ال�ضركات م�ضت 
كان  الذي  الأخلقي  غري  طريقها  يف 
حول  املر�ضى  من  كثري  قتل  يف  �ضببًا 
املربمة يف  ال�ضفقات  ولنا يف  العامل، 
مقابل  النفط  بربنامج  يعرف  ما  ِظل 
لهذا  وا�ضحًا  م��ث��اًل  وال���دواء  ال��غ��ذاء 
الف�ضاد، حيث كان بابًا وا�ضعًا لتجارة 
حة  �ضِ دمرت  التي  املغ�ضو�ضة،  الأدوية 

الآلف من اأطفال العراق.
ف���اإن  وع���ل���ى ���ض��ع��ي��د ذي ���ض��ل��ة، 
ع���ددًا ك��ب��ريًا م��ن الأط��ب��اء �ضككوا يف 
لأنفلونزا  امل�ضادة  اللقاحات  فاعلية 
بل  الأول،  ظ��ه��وره��ا  عند  اخل��ن��ازي��ر 
اخت�ضا�ضية،  علمية  �ضهادات  �ضجلت 
ت�ضببها  التي  الأعرا�ض  خطورة  توؤكد 
ما  ال�ضهادات  ه��ذه  وم��ن  اللقاحات، 
تقدم به الدكتور ليونارد هورويتز، وهو 
الأمرا�ض  العلماء يف جمال  اأب��رز  من 
ال�ضارية، حيث ك�ضف عن وجود عملية 
�ضركات  بها  ق��ام��ت  �ضخمة،  ف�ضاد 
التي  الدعائية  احلملة  م�ضتِغلة  دوائية 

�ضاحبت انت�ضار املر�ض. 
ال�ضينمائي  الأداء  اإل��ى  واإ�ضافة    
النقاد،  جل  عليه  اأثنى  الذي  الرائع، 
وح�ضل على اأعلى درجات التفّوق من 
فورد  هاري�ضون  ك��ان  التقييم،  جل��ان 
�ضخ�ضية  جت�ضيد  يف  وناجحًا  متمكنًا 
الطبيب الباحث العامل، الذي ل يعنيه 
دائ��م��ًا،  احلقيقة  ع��ن  البحث  ���ض��وى 
كما  العلمي،  التوثيق  باأهمية  ويوؤمن 
جت��ارة  مافيا  ق�ضية  اإث����ارة  يف  جن��ح 
الأدوية اأمام الراأي العام، ودق ناقو�ض 

اخلطر بقوة اأمام �ضمري امل�ضوؤولني.

التفتيش الدوري 
الجاد على شركات الدواء 
أيًا كان اسمها أمر شديد 

األهمية.

تسويق عقاقير 
خطيرة لألوبئة يجلب 

ثروات ضخمة للشركات 
البرجوازية.
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يــصــنــف األنــســولــيــن ضــمــن أهـــم األدويــــــة الــتــي 
فهو  العالم،  حــول  المرضى  مــن  كثير  يتعاطها 
يعانون  لمن  اآلن  حتى  المعروف  األمثل  العالج 

من داء السكري.
أما مكتشفه فهو طبيب كندي يدعى فريدريك 
بــانــتــنــغ، وقـــد واجــــه كــثــيــرا مـــن اإلخـــفـــاقـــات في 
مقتبل حياته، إال أنه لم يستسلم لها، وكان يوم 
السادس من مايو عام 1921م محطة فارقة في 
األنسولين  هرمون  اكتشف  حين  العلمية  حياته 
الذي أهله للحصول على جائزة نوبل في الطب. 

.فماذا عن المكتشف واالكتشاف؟

أول من ُحقن بـ »األنسولين«..
مات في حادث مروري..!
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املكت�ضف 
  املكت�ضف هو فريدريك غرانت بانتنغ 
يف  ول��د   ،Frederick Grant Banting
اأ�ضرته  واأرادت  1891م،  ع��ام  نوفمرب   14
مبدر�ضة  فاأحلقته  دي��ن  رج��ل  ي�ضبح  اأن 
فيها طويًل حيث  يدم  لكنه مل  اللهوت، 
ويلتحق  ال��ع��ام  تعليمه  ليوا�ضل  هجرها 

بجامعة تورنتو  ويتخرج يف كلية الطب.
العاملية  احل���رب  ان����دلع  ميهله  ومل 
الأول����ى ف��ر���ض��ة لف��ت��ت��اح ع��ي��ادت��ه، حيث 
طبيبًا  �ضابطًا  وعمل  للخدمة  ا�ضُتدعي 
الغارات  اإح��دى  ويف  الكندي،  اجلي�ض  يف 
اأُ�ضيب يف يده بجرح خطري نقل ب�ضببه اإلى 
ومنحه  للعلج،  اأونتاريو  م�ضت�ضفيات  اأحد 
ثم  ل�ضجاعته،  اجلندية«  »و�ضام  اجلي�ض 
اف��ت��ت��ح ع��ي��ادت��ه امل��ت��وا���ض��ع��ة وظ���ل ينتظر 
املر�ضى طويًل، ولكنهم مل ياأتوا، فا�ضطر 

اإلى غلق العيادة وتراكمت عليه الديون.
باأ�ضعد  الأ���ض��ري��ة  ح��ي��ات��ه  ت��ك��ن  ومل    
وملا  فرتكته،  خطيبته  منه  وت�ضاءمت  حال 
ي�ضتعيد  اأن  ق��رر  اإحباطه  اأوج  اإل��ى  و�ضل 
حيويته وينه�ض، واجته اإلى درا�ضة جتارب 
اأ���ض��ات��ذت��ه م��ن ج��دي��د، وب��ح��ث ع��ن كنوز 
مة للدكتور  الكتب الطبية ليجد موؤلفات قيِّ

الأملاين اأو�ضكار منكوف�ضكي.
ا�ضتوقفته  كتبه  اإح��د  يطالع  وبينما    
واقعة رواها الدكتور منكوف�ضكي مفادها: 
»اأنه اأ�ضتاأ�ضل بنكريا�ض اإحد الكلب لريى 
هل ميكن للكلب اأن يعي�ض بدونه اأم ل، ويف 
اليوم التايل من اجلراحة ظل الكلب على 
قيد احلياة وكانت امللحظة اأن بول الكلب 

جتمعت عليه اأعداد هائلة من الذباب«.
امللحظة  ه��ذه  اإل��ى  بانتينغ  التفت    
عرب  ج��اد  نحو  على  يتتبعها  وب��داأ  املثرية 
التي  والخ��ت��ب��ارات  التجارب  من  �ضل�ضلة 
هرمونًا  اكت�ضافه  اإل��ى  النهاية  يف  اأف�ضت 
الذي  »ايليتني«  ا�ضم  اآن���ذاك  عليه  اأطلق 

ا�ضتهر بعد ذلك بالأن�ضولني.
  وت���اري���خ���ًي���ا ك����ان ال��ف��ت��ى امل��ري�����ض 

العمر  من  البالغ  توم�ضون  ليونارد  بال�ضكري 
وذلك  بالأن�ضولني  حقن  من  اأول  �ضنة   14
يف اخلام�ض ع�ضر من يناير 1922م، حيث 
كان على �ضفا حفرة من املوت لكنه عا�ض 
الكت�ضاف،  ه��ذا  بف�ضل  ج��ي��دة  ب�ضحة 
حيث  واخلم�ضني،  ال��راب��ع��ة  حتى  وع��ا���ض 
نتيجة  ولي�ض  م��روري  ح��ادث  نتيجة  توفى 

مر�ضه بال�ضكري.
الكت�ضاف  ه���ذا  ع��ل��ى  ل��ه  وت��ق��دي��ًرا    
الطب  يف  نوبل  جائزة  بانتنغ  ُمنح  الكبري 
الأ�ضكتلندي جون  ُمنا�ضفة مع  عام 1923م 
بحثيًا  فريقًا  ل  �ضكَّ قد  ك��ان  ال��ذي  مكليود 
تقنية  تطوير  اأج��ل  من  خمتربه  يف  للعمل 
منه  واع��رتاًف��ا  الأن�ضولني،  وتنقية  لإن��ت��اج 
هربرت  ت�ضارلز  وُم�ضاعده  تلميذه  ب��دور 
تطوير  على  العمل  يف  رافقه  ال��ذي  ب�ضت 
اأ�ضر  فقد  اأ�ضهر  ثمانية  مل��دة  الأن�ضولني 
بانتينغ على اأن يتقا�ضم ن�ضيبه يف اجلائزة 
ي��زال  ل  ك��ان  ال��ذي  وم�ضاعده  تلميذه  م��ع 

 22 العمر  من  قد جت��اوز  يكن  اإذ مل  طالًبا 
مع  ذاته  ال�ضيء  مكليود  جون  وفعل  ربيع�ًا، 

تلميذه وم�ضاعده جيم�ض برترام كوليب.
  وا�ضل بانتينغ ن�ضاطه العلمي واأبحاثه 
»موؤ�ض�ضة  ا�ضمه  حتمل  موؤ�ض�ضة  خلل  من 
بانتينغ« ومقرها مدينة تورينتو، اإلى جانب 
يف  الأع�ضاء  وظائف  علم  بتدري�ض  قيامه 
جامعة غرب انتاربو. واإبان اندلع احلرب 
من  اخل��دم��ة  يف  ان��خ��رط  الثانية  العاملية 
جديد �ضمن �ضفوف اجلي�ض الكندي برتبة 
رائد، وكانت وفاته يف حادث حتطم طائرة 
فوق نيو فاوندلند �ضبيحة يوم 21 فرباير 

عام 1941م وهو يف طريقه اإلى اجنلرتا. 

الحقن تحت الجلد 
األسلوب األكثر شيوًعا 

الستخدام األنسولين

فريدريك غرانت بانتنغ
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الكت�ضاف 
  اأما الأن�ضولني Insulin فهو عبارة عن 
هرمون ذو طبيعة بروتينية، ُيفرز يف خليا 
بيتا يف البنكريا�ض وحتدي�ًدا يف جزء منها 
اإل��ى  ن�ضبة  هانز  لجن��ر  ح��ج��ريات  يدعى 

مكت�ضفها العامل الأملاين بول لجنر هانز�
  والهرمون يتكون من جمموعتني من 
 »A« الأحما�ض الأمينية، وحتتوي املجموعة
 »B« واملجموعة  اأمينًيا  حام�ض�ًا   28 على 

ا اأمينًيا. على 30 حام�ضً
  وقد اأمكن ف�ضل هرمون الأن�ضولني يف 
ثم  احليواين،  البنكريا�ض  من  نقية  �ضورة 
�ضار بالإمكان ت�ضنيعه من خلل الهند�ضة 

الوراثية.

   وتتمثل الوظيفة الرئي�ضية للأن�ضولني 
يف التحكم مب�ضتوى ال�ضكر يف الدم، حيث 
ال��دم  م��ن  اجل��ل��وك��وز  نقل  على  يعمل  اأن��ه 
والأن�ضجة  الكبد  يف  الع�ضلت  خليا  اإلى 
ال��ده��ن��ي��ة، والأ����ض���ل���وب الأك�����ر ���ض��ي��وًع��ا  
حتت  احل��ق��ن  ه��و  الأن�����ض��ول��ني  ل�ضتخدام 
اجللد، اإلَّ اأن ثمة طرق اأخرى ل�ضتخدامه 
كما  الأن�ضولني،   inhaler بخاخة  منها 
الأن�ضولني  كب�ضولت  زرع  بالإمكان  �ضار 

حتت اجللد.
فاعلية الأن�ضولني 

فئات  خم�ض  اإل��ى  الأن�ضولني  ي�ضنف    
رئي�ضة من حيث فاعليته هي: 

»�ضايف«  املفعول  �ضريع  الأن�ضولني   -1

ومنه اأن�ضولني لي�ضريو »هومالوج« الذي يت�ضم 
ب�ضرعة امت�ضا�ضه، حيث يبداأ مفعوله ما بني 
اإلى 15 دقيقة، ويكون ق�ضري الأجل حيث   5

ي�ضتمر ملدة ترتاوح بني 3 اإلى 4 �ضاعات.
2- الأن�����ض��ول��ني ط��وي��ل امل��ف��ع��ول »ع��ك��ر« 
وج��لرج��ني   ultralente ال��رتال��ن��ت  وم��ن��ه 
فرتة  بعد  مفعوله  يبداأ  وع��ادة   ،Glargine
تراوح ما بني 4 اإلى 6 �ضاعات، وي�ضتمر ملدة 

ترتاوح بني 24 اإلى 48 �ضاعة. 
3- اأن�ضولني معتدل املفعول »عكر« ومنه 
اجل�ضم  داخ���ل  مفعوله  ي��ب��داأ  ال���ذي   NPH
اإل���ى 3 �ضاعات  ت���رتاوح ب��ني 1  خ��لل ف��رتة 

وي�ضتمر ملدة ترتاوح بني 16  اإلى 24 �ضاعة. 
»���ض��ايف«،  املفعول  ق�ضري  اأن�ضولني   -4
وعادة يبداأ مفعوله يف حدود الن�ضف �ضاعة، 
 8 اإل��ى   5 بني  ت��رتواح  مل��دة  املفعول  وي�ضتمر 

�ضاعات. 
عكر«،   ���� »���س��ايف  خملوط  اأن�سولني   -5
وهو يجمع بني اأن�ضولني خمتلفني من الفئات 
معايري  ِوف���ق  ب��دق��ة  خلطهما  يتم  ال�ضابقة 
الأن�ضولني  موا�ضفات  يعطي  بحيث  حمدودة 
طويل  الأن�ضولني  وموا�ضفات  املفعول  �ضريع 

املفعول يف نف�ض الوقت.
وه��ن��اك اأن�����واع ث��لث��ة م��ن الأن�����ض��ول��ني 

املخلوط الأ�سهر تداوًل هي:
اأن�ضولني معتدل  نوع يحتوي على %70    ��

املفعول و30% اأن�ضولني ق�ضري املفعول.
معتدل  اأن�ضولني   %50 على  يحتوي  نوع   ��

املفعول و50% اأن�ضولني ق�ضري املفعول. 
معتدل  اأن�ضولني   %75 على  يحتوي  نوع   ��

املفعول و25% اأن�ضولني �ضريع املفعول.
اأخ��رى ح�ضب  اأن��واع  مُيكن خلط  كما   -

احلالة ووفق تعليمات الطبيب املعالج .
     وي�سرط قبل اإعطاء جرعة الأن�سولني 

ليونارد تومسون 
أول من ُحقن باألنسولين 

مطلع 1922م

حقن األنسولين
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اأن يتم قيا�ض م�ضتوى ال�ضكر يف دم املري�ض 
لذلك  خم�ض�ضة  اأجهزة  طريق  عن  وذل��ك 
حتديد  وب��ع��د  اجلميع،  متناول  يف  ���ض��ارت 
يقوم  الطبيب  اأم���ام  واإظ��ه��اره��ا  ال��ق��راءات 

بتحديد اجلرعة املنا�ضبة. 
اليوم العال�مي ملر�ضى ال�ضكري 

  احتفاء باملُكت�ضف واكت�ضافه فقد اأعلنت 
عام  م��ن  ب��داي��ة  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
يوافق  وال��ذي  نوفمرب   14 ي��وم  جعل  1991م 
عاملًيا  يوماًت  بانتينغ  فريدريك  ميلد  يوم 
اأنه  الإح�ضاءات  واأك��دت  ال�ضكري،  ملر�ضى 
بف�ضل الأن�ضولني اأمكن التخفيف من معاناة 
التعاي�ض مع مر�ضهم  والقدرة على  املر�ضى 

ل�ضنوات طويلة.
 ويف تقرير ن�ضرته �ضحيفة تورينتو �ضتار 
باليوم  العاملية  الحتفالية  مبنا�ضبة  الكندية 
ال���دواء  »اأن ه��ذا  ال��ع��ام ورد  ل��ه��ذا  ال��ع��امل��ي 
الأعجوبة اأزال الهلع من داء ال�ضكري، وفك 
طل�ضم املر�ض الذي احتار يف اأمره الأطباء 
املليني  وفاة  يف  رئي�ًضا  �ضبًبا  وكان  قدمًيا، 

من الب�ضر عرب التاريخ«.

الطويل املفعول فينبغي اأن تاأخذه  اأو  املفعول  املعتدل  الأن�ضولني  ت�ضتخدم  كنت  • اإذا 
قبل الوجبة الغذائية بفرتة ترتواح بني 15: 30 دقيقة.

تاأخذه قبل الوجبة باأقل من 15 دقيقة.  اأن  فينبغي  »لي�ضربو«  الأن�ضولني  كان  •  اإذا 
الأن�ضولني املتداولة يف ال�ضيدليات هي 100 وحدة/ ملليمرت، ومن ثم  اأنواع  • معظم 

م ب�ضكل مياثل هذا الرتكيز. يراعي يف حقن الأن�ضولني اأن تق�ضَّ
• املري�ض بال�ضكري يكون اأكر عر�ضة للإ�ضابة باللتهابات، ومن ثم يجب اأن يكون 
ا �ضرعة تنظيف وتعقيم  ا على نظافة الفم والأقدام على نحو م�ضتمر، واأي�ضً حري�ضً

اأي جرح.
اأو  لذلك،  املخ�ض�ضة  الأجهزة  بوا�ضطة  الدم  يف  ال�ضكر  م�ضتوى  بقيا�ض  ُين�ضح   •

بالأ�ضرطة البل�ضتيكية الطبية وذلك بعد ا�ضتخدام الأن�ضولني. 
احلمية.  على  • احلر�ض 

د وذاب. • عدم ا�ضتخدام الأن�ضولني الذي جتمَّ
عبوة مفتوحة اإذا مر عليها �ضهر دون ا�ضتخدام.  اأي  من  • التخل�ض 

ثم  ال�ضايف  الأن�ضولني  اأوًل من  ال�ضحب  اأن يكون  الأن��واع املخلوطة يجب  حال  يف   •
العكر، ويجب احلقن فوًرا عقب اخللط مبا�ضرة. 

جرعات الأن�ضولني عن طريق الفم لأن ع�ضارات املعدة تتلفه. تناول  • عدم 
يف  يكون  املفتوحة  وك��ذا  املفتوحة  غري  الأن�ضولني  عبوات  حلفظ  طريقة  اأف�ضل   •
د، واإن مل يكن فتحفظ يف درجة حرارة الغرفة العادية بعيًدا عن  الثلجة دون التجمُّ

ال�ضوء واحلرارة العالية.
تخفي�ض  �ضاأنه  فاإن هذا من  الأن�ضولني  زائدة من  املري�ض جرعة  تناول  حال  يف   •
م�ضتوى اجللوكوز يف الدم، ومن ثم ي�ضعر املري�ض بالتعب الذي قد ي�ضاحبه خفقان 
وعرق، ويف بع�ض احلالت ي�ضل اإلى حد الغيبوبة، وللتغلب على هذه الأعرا�ض فاإنه 

يتعني تناول وجبة خفيفة اأو قطعة من احللوى اأو ال�ضكر. 

األنسولين يصنف 
إلى 5 فئات رئيسة من حيث 

فاعليته

43 العدد  األول  نوفمبر  2014



»اكشف« على طفلك..
ل� »تكتشف« ماذا يحدث داخل جسمه

الناس  الكثير من  التغذية مشكلة عالمية، يعاني منها  باتت مشكلة سوء 
حول العالم، وبخاصة األطفال في المراحل األولى من العمر.

سواء  للطفل،  المقدمة  األساسية  الغذائية  القيمة  ذات  العناصر  نقص  إن 
في نوعيتها أو كميتها يعد مشكلة كبيرة، وقد يكون طريقًا متفرعًا ألحد 
المدى  على  المراهقة  سن  في  لها  يتعرض  قد  التي  األمـــراض  مسببات 
البعيد. فسوء التغذية أمر ال يجب اإلغفال عنه، لذلك يجب االهتمام بتغذية 

الطفل في كل مراحله العمرية منذ والدته.

»اكشف« على طفلك..
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ال��ت��وزي��ع  يف  ال�ضحي  ال��غ��ذاء  يكمن 
املتكاملة  الغذائية  للعنا�ضر  ال�ضحيح 
)ال���ده���ون وال��ك��رب��وه��ي��درات وال��ربوت��ني 
وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل���ع���ادن( ع��ن��د ت��ن��اول 
املاأكولت، فكل تلك العنا�ضر ذات القيمة 
ب�ضكل  لينمو  الطفل  يحتاجها  الغذائية 

طبيعي. 
على  الطفل  ح�ضول  من  نتاأكد  وحتى 
خلل  من  غذائية  قيمة  من  يحتاجه  ما 
توزيعنا للماأكولت، يجب علينا اأن تكون كل 
متنا�ضبة  لها  والتابعة  الأ�ضا�ضية  الوجبات 
اأي تكون  بكميات تتلءم مع عمر الطفل، 
متزامنة مع مرحلته العمرية، كما يف قوله 
الداء  بيت  »املعدة  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى 
واأعط كل بدن ما  راأ�ض كل دواء  واحلمية 

عودته«. 
�ضوء التغذية:

عدة  ل��ه  الأط��ف��ال  عند  التغذية  �ضوء 
اأ�ضباب، اإذ اإنه يت�ضبب ب�ضكل كبري جدًا يف 
وفيات، خ�ضو�ضًا يف الدول النامية، حيث 
املائة،  اإلى 50 يف  به  الوفيات  ن�ضبة  ت�ضل 
القدر  على  الطفل  ح�ضول  ع��دم  ب�ضبب 
الكايف من الطعام اليومي. اإن عدم كفاية 
الطعام وتنوعه �ضيعر�ض الطفل للإ�ضابة 
التغذية يف مراحل عمرية خمتلفة.  ب�ضوء 
الوفيات  ن�ضبة  كانت  2001م  ع��ام  ففي 
نتيجة ل�ضوء التغذية ت�ضل اإلى 54 يف املائة 
من اإجمايل ن�ضبة وفيات الأطفال، وقدرت 
الأطفال  ن�ضبة  اأن  املتحدة  الأم��م  منظمة 
بحلول  اخللل  نف�ض  من  �ضيعانون  الذين 
من  املائة  يف   17.6 اإل��ى  �ضت�ضل  2015م 

تعداد �ضكان العامل.
اإن نق�ض الغذاء للأطفال ب�ضكل خا�ض 
يوؤثر يف كل اأن�ضجة اجل�ضم، فيحدث تغري 

كبري يف اجلهاز املناعي عند الطفل.
التغذية  �ضوء  لفظ  اأن  بالذكر  جدير 
للمرة  ا�ضتخدامه  مت  ال��ربوت��ني  لنق�ض 
الأولى عام 1920م، ويتم ا�ضتخدامه بكرة 
حيث  النامية،  ال��دول  يف  خ�ضو�ضًا  الآن، 

للنظافة  البيئية  ال��ظ��روف  افتقار  يلعب 
دورًا  ال�ضحية  والرعاية  اجليدة  والتهوية 
يف زيادة ن�ضبة الإ�ضابة بالعدوى الفطرية 
�ضحة  على  بدورها  توؤثر  التي  والطفيلية 

الطفل وت�ضعف من منوه.

وب��ج��ان��ب ن��ق�����ض ال����ربوت����ني، ي��ع��اين 
وخا�ضة  كله،  العامل  يف  الأط��ف��ال  مليني 
الفيتامينات  نق�ض  من  النامية  الدول  يف 
احلديد  مثل  للنمو،  ال�ضرورية  وامل��ع��ادن 
واليود والزنك وفيتامني اإيه، بينما �ضهدت 
�ضي  وفيتامني  بي  فيتامني  نق�ض  معدلت 

تراجعًا يف ال�ضنوات الأخرية.
اأن���وار  التغذية  اأخ�ضائية  وحت�����ض��ر  
عبدالعزيز ال�ضليح، اأعرا�ض �ضوء التغذية 

عند الطفل يف التايل:
نق�ص احليوية والن�شاط:

يفقد الطفل ال�ضهية، ويكون لديه عدم 

سوء التغذية 
يتسبب في 50 بالمائة من 

وفيات أطفال الدول النامية
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الحليب ال يزال العامل 
الغذائي المهم لألطفال

رغبة يف الأكل، مما يوؤدي اإلى نق�ض منوه 
بال�ضكل  ال��وزن  اكت�ضاب  وع��دم  امللحوظ، 
امل�ضي  يف  التاأخر  اإل��ى  اإ�ضافة  الطبيعي، 
من  الطفل حلالة  يتعر�ض  كما  النطق،  اأو 
دون  امل�ضتمر  والبكاء  وال�ضطراب  القلق 
وجود عر�ض خارجي ظاهر، بجانب عدم 
قدرته على النوم، وغالبًا ما ي�ضاب الطفل 
باإ�ضهال متكرر، مع حدوث مقاومة للعلج 
يف ك��ث��ري م��ن الأح���ي���ان، واإ���ض��اب��ت��ه بعدد 
اجللدي  كالطفح  اجللدية  الأمرا�ض  من 
والأكزميا، علوة على تكاثر الطفيليات يف 
اجل�ضم، ومنها الديدان يف الأمعاء، واأنواع 
الفطريات املختلفة التي تتكاثر على اجللد 

والأغ�ضية املخاطية، والتي قد ل تنتهي مع 
امل�ضكلة  وا�ضتمرار  وج��ود  ظل  يف  العلج 
الأ�ضا�ض، وهي �ضوء التغذية عند الأطفال. 

نق�س املعادن:
نق�ض  ي����وؤدي  احل��دي��د:  م���ادة  نق�ض 
ويحدث غالبًا  ال��دم.  فقر  اإلى  امل��ادة  تلك 
عمر الطفل،  ال�ضاد�ض من  ال�ضهر  بعد 

على الر�ضاعة  يعتمد  ال����ذي  وخ��ا���ض��ة 
الطبيعية، ول ي�ضاف له الغذاء املكمل بعد 
احلديد  كمية  اإن  حيث  ال�ضاد�ض،  ال�ضهر 
كافية  غري  العمر  الأم بعد هذا  حليب  يف 
ويحتاج الطفل اإلى غذاء مكمل غني مبادة 
احلديد، وكذلك الطفل الذي يتغذى على 
له  ت�ضاف  ول  ال�ضطناعية،  الر�ضاعة 
حتتوي  والتي  املنا�ضبة،  املكملة  الأغ��ذي��ة 

على عن�ضر احلديد.
نق�ض  الكال�ضيوم: يوؤدي  م��ادة  نق�ض 
العظم  ك��ل�����ض  ن��ق�����ض  اإل����ى  ال��ك��ال�����ض��ي��وم 
الك�ضاح( ب�ضبب  اأو  العظام  )لني  وتلينها 

نق�ض فيتامني »د«.
نق�ض مادة الزنك: يوؤدي نق�ض مادة 
وا�ضطراب  النمو،  يف  تاأخر  اإل��ى  الزنك 
جلد  وخ�ضونة  وال�ضم،  ال��ذوق  حا�ضتي  يف 
الطفل، وتاأخر يف الن�ضج اجلن�ضي، علوة 

على تاأخر اندمال اجلروح.
ن��ق�����ض م�����ادة ال���ي���ود: ت���دخ���ل م���ادة 
الدرقية  الغدة  هرمون  تركيبة  يف  اليود 
لدى  اليود  نق�ض  وي�ضبب  )الثريوك�ضني(، 

الأطفال مر�ض »عوز الدرقية«.
نق�س الفيتامينات

�ضوء  ب�ضبب  ينتج   :A فيتامني  نق�ض 
ا�ضطرابات  اأو  الأم��ع��اء  من  المت�ضا�ض 
يف  نق�ض  قليلة  املزمنة، وبن�ضبة  اله�ضم 
الوارد من الغذاء، وي�ضبب �ضعف الروؤية يف 
الظلم، وجفاف ملتحمة العني والقرنية، 
النمو،  وب��طء  اجل��ل��د،  وجفاف وتغريات 
له   A فيتامني  ووج���ود  العظام،  و�ضعف 
الأمرا�ض التنف�ضية.  مقاومة  يف  دور مهم 
الدم  الفيتامني  يف  ت�ضخي�ض نق�ض  ويتم 

خمربيًا.
وميكن معاجلة نق�ض فيتامني A لدى 
باإعطائه الغذاء الذي يحتوي على  الطفل 
كميات منا�ضبة من منتجات الألبان والكبد 
والربتقال  احل��م��راء  وال��ف��واك��ه  والبي�ض 

واخل�ضراوات اخل�ضراء الورقية.
ويف احلالت املر�ضية يعطى مكملت 

يجب اإلهتمام بتغذية الطفل منذ الصغر
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فيتامني A عن طريق الفم اأو اإبر ع�ضلية 
باإ�ضراف طبي.

هذا  نق�ض  ي�ضبب  د:   فيتامني  نق�ض 
الفيتامني مر�ض الك�ضاح عند الأطفال.

ي�ضبب  نق�ضه   :B1 ف��ي��ت��ام��ني  نق�ض 
مر�ض بري بري. 

نق�ض فيتامني النيا�ضني: ي�ضبب مر�ض 
ال��ب��لغ��را، وم��ن اأع��را���ض��ه اح��م��رار واأمل 
لل�ضم�ض،  املك�ضوفة  اجللدية  املناطق  يف 
وحدوث  والقدمني،  اليدين  ظهر  وخا�ضة 
واللثة،  الل�ضان  وال��ت��ه��اب  وق���يء  اإ���ض��ه��ال 

علوة على القلق والهذيان وبطء الفهم.
وع����لج ال��ب��لغ��را ي��ك��م��ن يف ت��ن��اول 
مثل  بالنيا�ضني،  والغنية  املتوازنة  الأغذية 
اللحوم والبي�ض والكبد واخلمرية واللنب، 
والثيامني  النيا�ضني   عنا�ضر  اإ�ضافة  مع 
خ�ضو�ضًا  والدقيق،  الأرز  اإل��ى  واحلديد 
لل�ضعوب التي تعتمد يف غذائها على الأرز.

B12 نق�س فيتامني
نادر حدوثه يف الأطفال وهو ي�ضاحب 
فقر  وي�ضبب  المت�ضا�ض  �ضوء  اأم��را���ض 

الدم الكبري واإ�ضابات ع�ضبية.
B6 نق�س فيتامني

ن��ق�����ض��ه ي�����ض��ب��ب الخ���ت���لج���ات عند 
اإ�ضابات  اإلى  اإ�ضافة  الدم،  الأطفال وفقر 

جلدية وع�ضبية.
اأ�ضباب �ضوء التغذية عند  اإن من اأهم 

الأطفال:
الأ�ضا�ضية  الغذائية  العنا�ضر  نق�ض 
امل��ق��دم��ة ل��ل��ط��ف��ل وال���ت���ي ت�����وؤدي ب���ه اإل���ى 
ا�ضطرابات نف�ضية اأو عاطفية، مما يجعله 
ل ياأكل، وكذلك ا�ضطرابات يف امت�ضا�ض 
الغذاء يف الأمعاء، فاملجاعات هي واحدة 

من �ضور �ضوء التغذية.
ما هو عالج �ضوء التغذية؟ 

اإن ت�ضجيل وزن الطفل ومقيا�ض الطول 
وق��ي��ا���ض حم��ي��ط ال���راأ����ض، اأ���ض��رع واأق���وى 
النمو  �ضعف  وت�ضخي�ض  لكت�ضاف  الطرق 
من  ال�ضتفادة  وينبغي  التغذية،  �ضوء  اأو 

ا�ضتباه،  اأي  من  للتاأكد  املخربية  التحاليل 
ت�ضاعد  الإ�ضعاعية  الفحو�ض  اأن  حني  يف 

كثريًا يف حتديد اأمرا�ض العظام. 
الأع��را���ض  ب��ع��لج  اأوًل  ال��ع��لج  ي��ب��داأ 
النق�ض  حتديد  وبعد  احلادة،  والأمرا�ض 
القيمة  رفع  عملية  تبداأ  ونوعه،  الغذائي 
تدريجيًا  الأ�ضا�ضية  والأغ��ذي��ة  الغذائية 
اإن  حيث  ب��اأول،  اأوًل  التح�ضن  متابعة  مع 
يحر�ضون  التغذية  واخت�ضا�ضيي  الأطباء 
له  ال���ذي  ال��ع��لج  يف  الت�ضرع  ع��دم  على 
يظهر  ما  وغالبًا  اخلا�ضة،  �ضلبياته  اأي�ضًا 
يتاأخر  الطول قد  اأن  اإل  ب�ضرعة،  التح�ضن 

لعدة اأ�ضهر من بدء العلج.
اإم��داد  خ��لل  من  غالبًا  العلج  ويتم 
تنق�ضه،  التي  الغذائية  ب��امل��واد  اجل�ضم 

ال��ت��ي ت�ضيب  ب��ج��ان��ب ع���لج الأع���را����ض 
الطفل با�ضطرابات �ضحية ونف�ضية، والتي 

تن�ضاأ من �ضوء التغذية عند الطفل.
متنا�ضب  غذائي  نظام  اتباع  وُيجرى 
خلله  من  يتم  وع��م��ره،  الطفل  حالة  مع 
لكل  املنا�ضبة  احلرارية  ال�ضعرات  ح�ضاب 
وامل��ع��ادن  ل��لأم��لح  بالن�ضبة  كما  ط��ف��ل، 
املختلفة والفيتامينات اللزمة مثل حم�ض 
الفوليك واحلديد وفيتامني بي 12، اإ�ضافة 
بالتوازي  اإعطاوؤه  يتم  الذي  الربوتني  اإلى 

مع ال�ضعرات احلرارية املنا�ضبة.
ول يغيب عن ذهننا اأن كل تلك الأمور 
تتواجد يف الأكل ال�ضحي، فالطفل ما دون 
هذا  يف  ن�ضاطًا  اأكر  يكون  اخلام�ضة  �ضن 
العمر، لذلك فهو بحاجة اإلى نوعية اأغذية 

 ال�ضحة تعتمد ب�ضكل رئي�ضي على نقاوة الدم. والدم يحتاج اإلى اأك�ضجني وبع�ض 
الكيماويات. يوؤخذ الأك�ضجني من الهواء والكيماويات من الغذاء.

 الهدف احليوي الوحيد لوجباتنا العديدة واملتنوعة تقدمي املواد اخلام للج�ضم 
لإ�ضلح الأن�ضجة امل�ضتهلكة، واحلفاظ على حرارة ثابتة.

 تناول فائ�ض من الغذاء يجهد عملية الت�ضريف الطبيعية، ويت�ضبب يف حدوث 
التخمة  واخلمول والنزلة ال�ضدرية.
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اأجل منو �ضحي و�ضحة  عالية الطاقة من 
جيدة، واإذا ركزنا على الأطفال دون �ضن 
اخلام�ضة �ضنجد اأن لديهم بطونًا �ضغرية، 
فهم لن ياأكلوا كميات كبرية من الطعام يف 
كل وجبة رئي�ضية، وتزامنًا مع ن�ضاطهم يف 
تلك ال�ضن فهم بحاجة اإلى وجبات �ضغرية 

خفيفة �ضحية بني كل وجبة رئي�ضية. 
طفلك يحتاج اإلى اأكل متنوع   

احلليب ل يزال العامل الغذائي املهم 
هذه  يف  خا�ض  ب�ضكل  للأطفال  بالن�ضبة 
يف  ت�ضتمر  اأن  ت�ضتطيع  اأم  وك��ل  ال�����ض��ن، 
العام  بلوغ طفلها  الر�ضاعة الطبيعية بعد 
الأول من عمره اإذا كانت تريد ذلك، ولكن 
حليب  م��ن  ك��وب��ًا  طفلها  اأع��ط��ت  ل��و  حبذا 
املنزوع  احلليب  لأن  الد�ضم  كامل  البقر 
دون  اأي طفل  مع  اأب��دًا  يتنا�ضب  ل  الد�ضم 
ميكن  كذلك  عمره،  من  اخلام�ضة  ال�ضن 
ال��ت��ي حت��ت��وي على  ن��ن��وع يف الأط��ع��م��ة  اأن 
واحللويات  الكيك  مثل  وال��ده��ون  ال�ضكر 
تعطى  اأن  على  كرمي،  والآي�ض  والب�ضكويت 
عن  ب��دي��ل��ة  ت��ك��ون  ول  حم����دودة  بكميات 

الأطعمة الأ�ضا�ضية.
واإذا كان الطفل ل يحبذ اللحوم )طفل 
نباتي( فل بد اأن نعطيه من  اخل�ضراوات 
يتم  حتى  يوميًا  املك�ضرات  اأو  وال��ف��واك��ه 
من  يكفيه  م��ا  على  ح�ضوله  م��ن  ال��ت��اأك��د 
الأطفال  من  والكثري  واحلديد،  الربوتني 
اخل�ضراوات  يحبذون  ل  النباتيني  عك�ض 
اأن  اإل  الأم  على  لي�ض  لذلك  املطبوخة، 
ب�ضكل  الفاكهة  ت��ق��دمي  يف  مبدعة  ت��ك��ون 

جذاب حتى يتقبلها الطفل.
اأن  الأم  اأيتها  منك  بد  ل  ذل��ك  وقبل 
تبيني لطفلك مدى اأهمية اأكل اخل�ضراوات 
حتى واإن اأثار �ضجة كبرية ورف�ض تناولها 
ن��ظ��رًا ل�����ض��رورة واأه��م��ي��ة اخل�����ض��ار، ومن 
دون  الأط��ف��ال  جميع  يتناولها  اأن  امل��ه��م 
اإلى اإعطائهم  �ضن اخلام�ضة. وقد ن�ضطر 
بطريقة  ياأكلون  ل  كانوا  )اإذا  فيتامينات 
على  يح�ضلون  اأنهم  من  للتاأكد  �ضحية( 

كل ما يحتاجونه من قيمة غذائية. 
  الوقاية خري من األف عالج 

تتم الوقاية من �ضوء التغذية بداية من مرحلة احلمل 
العناية  اإن  حيث  الأم،  تغذية  خلل  من  وذل��ك  بالطفل، 
تعر�ض  من  كثريًا  �ضتقلل  ال�ضليمة  بتغذيتها  للأم  اجليدة 

اجلنني والطفل م�ضتقبًل للإ�ضابة ب�ضوء التغذية. 
تعريفها  يف   WHO العاملية  ال�ضحة  منظمة  وتقول 
كمية  بني  اخلليا  يف  يحدث  »اخللل  اإن  التغذية  ل�ضوء 
الغذاء والطاقة وبني احتياجات اجل�ضم، لي�ضتمر يف النمو 
ب�ضوء  تاأثرًا  الفئات  اأكر  ومن  احليوية.  بوظائفه  والقيام 

التغذية الن�ضاء والأطفال، اإذ يتعر�ض ما يقرب من 25 

الطفل بحاجة لنوعية 
أغذية عالية الطاقة من أجل 

صحة جيدة
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اإما بزيادة املتناول من العنا�ضر الغذائية اأو بقلة الكميات. تكون  التغذية  �ضوء  • اأمرا�ض 
القيمة الغذائية للطعام بالنوعية، ولي�ض بالكمية فقط. • تقا�ض 

الألياف الغذائية يف الوجبات اليومية باعتدال. تناول  املهم  • من 
خلل اليوم يوفر التوازن الغذائي. املتناولة  الوجبات  يف  • التنوع 

دون اأ�ضرار يجب اأن تكون حتت اإ�ضراف خمت�ض  الهدف  الغذائية  الأنظمة  حتقق  كي   •
يف التغذية.

بع�ض  كميات  قلت  لو  حتى  ال�ضناعية،  الأغذية  من  دائمًا  الأف�ضل  الأم  لنب  يظل   •
املغذيات فيه، وهو يحدث يف حالة �ضوء التغذية ال�ضديد للأم.

عمر الطفل ميكن اأن تزود  من  الأولى  ال�ضتة  الأ�ضهر  الطبيعية خلل  • الر�ضاعة 
الطفل بكل املاء واملغذيات التي يحتاج اإليها.

• تركيب لنب الأم يختلف تبعًا لعمر الر�ضيع، ويف بداية الر�ضعة عن اآخرها، 
وبني ر�ضعة واأخرى.

الأم يف الأيام القلئل الأولى بعد الولدة، ويكون غليظ  لنب  هو  • اللباء 
اللنب  يحتويه  اأكر مما  بروتينات  على  يحتوي  لل�ضفرة،  مائًل  القوام 

النا�ضج.
العنا�ضر  م��ن  احتياجاته  بثلث  اجل�ضم  ت��زود  الإف��ط��ار  وجبة   •

الغذائية.
• من عادات الأكل ال�ضحية الأكل ببطء وعلى دفعات �ضغرية، 
لت�ضهيل امتزاج الطعام بالع�ضارات املعوية و�ضهولة ه�ضمه.
كمية  يف  املوؤثرة  العوامل  من  والتدخني  احلركة  قلة   •
الكال�ضيوم يف اجل�ضم، وينتج عنها �ضعف عام للعظام.

املعدة  يهيئ  �ضحية  مقبلت  بتناول  الوجبة  • بدء 
ع�ضائرها  اإف���راز  بتن�ضيط  ال��ط��ع��ام،  ل�ضتقبال 

الها�ضمة.
املوجودان  وال�ضرتيك  الف�ضفوريك  حم�ضا   •
يف امل�ضروبات الغازية يقللن من امت�ضا�ض 

الكال�ضيوم.

اإلى 50 يف املائة من الن�ضاء يف اأفريقيا وجنوب اآ�ضيا لنق�ض الوزن، وهو 
الأمر الذي يوؤدي بال�ضرورة اإلى اإجناب ر�ضع ناق�ضي الوزن«.

من  الأول��ى  ال�ضنة  الطبيعية يف  الر�ضاعة  ت�ضجيع  يجب  كما 
البدائل  اإن  حيث  الفقرية،  ال��دول  يف  وخا�ضة  الطفل،  عمر 
مثل  غالبًا يف  متوافرة  تكون  ل  الأم  للنب  املعو�ضة  ال�ضحية 

هذه الدول.
والفيتامينات  املعادن  اإعطاء  ت�ضجيع  ينبغي  وكذلك 
والأملح اللزمة للنمو، وخا�ضة احلديد واليود والزنك.

اأن   املمكن  من  الزنك  اإعطاء  اأن  اإلى  درا�ضات  وت�ضري 
ي�ضاعد بدوره  الإ�ضهال، مما  الوقاية من  ي�ضاعد يف 

يف الوقاية من خماطر الإ�ضابة ب�ضوء التغذية.

 ويجب اأي�ضًا العمل على حماولة حت�ضني 
ال�ضحية  املياه  وتوفري  املعي�ضية  ال��ظ��روف 
العدوى  اأن���واع  خمتلف  ومعاجلة  لل�ضرب، 

مبكرًا.
املياه  م�ضادر  معرفة  من  بد  ل  اأنه  كما 
التي ي�ضربها الطفل ومعرفة العادات العائلية 
تنا�ضب  ل  التي  الأطعمة  تناول  يف  اخلاطئة 
عمره، واإخ�ضاعه اإلى ك�ضف اإكلينيكي كامل 
وزن��ه يف  م��ع   يتنا�ضب  ك��ان طوله  اإن  ملعرفة 
الذين  الأطفال  وخا�ضة  العمرية،  مرحلته 

تقل اأعمارهم عن خم�ض �ضنوات.

معلومات مضغوطة
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»الدهون« بريئة من أمراض القلب

  يبدو أن األسطورة التي تقول إن الدهون هي سبب السمنة، 
والــســكــري، وارتـــفـــاع الــكــولــســتــرول، وأمــــراض الــقــلــب واألوعــيــة 
الدموية، في طريقها للتالشي، وأن الحرب علي الدهون انتهت.
  فعلماء وأخصائيو التغذية يؤكدون أن التوقف عن تناول الدسم 
في الطعام ال يؤدي إلى إنقاص الوزن، وأن عدم تناول الدسم 
يحتاج  فالجسم  يفيده،  مما  أكثر  بالجسم  سيضر  طويلة  لفترة 
امتصاص  في  ألهميته  سليم،  بشكل  بوظائفه  للقيام  للدسم 

المعادن وحماية األعضاء الحيوية.

قابل للتداول

»ُكل زبدة«..



الكربوهيدرات 
والسكر واألطعمة المصنعة 

مسؤولة عن السمنة
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الأمريكية  »ال��ت��امي«  جملة  خ�ض�ضت 
ال��ث��اين ع�ضر من  ال�����ض��ادر يف  يف ع��دده��ا 
�ضهر يونيو املا�ضي، ق�ضة الغلف ملو�ضوع 

الدهون، وعنونت الغلف »ُكل زبدة«.
يف  اخ��ط��اأوا  العلماء  اإن  املجلة  وتقول   
ت�ضمية الدهون امل�ضبعة بالعدو، كما اخطاأوا 
ال�ضمنة  يف  ال�ضبب  باأنها  اتهامها  يف  ا  اأي�ضً
اأن  واكت�ضفوا  عقود،  اأربعة  نحو  مدي  علي 
امل�ضّنعة  والأطعمة  وال�ضكر  الكربوهيدرات 
هي امل�ضوؤول الأ�ضا�ضي عن ال�ضمنة، ومر�ض 
املرتبطة  الأم��را���ض  من  وغريها  ال�ضكري 
ب��ال��وزن، وذل��ك وف��ًق��ا لعدد م��ن الأب��ح��اث 

العلمية عن الدهون.

دور   على  الأب��ح��اث  معظم  تركز  ول    
البدانة  يف  التحديد  وج��ه  علي  ال��ده��ون 
اأن  اإل���ى  ت�ضري  ول��ك��ن  ال�ضمنة،  واأم��را���ض 
الأمريكيني يجب اأن يعيدوا النظر يف الدور 
وجباتهم  يف  امل�ضبعة  الدهون  تلعبه  ال��ذي 

الغذائية.  
درا���ض��ة  خ��لل  م��ن  العلماء  و�ضكك     
الربيطانية  كامربيدج  جامعة  من  حديثة 
الربط  يف  2014م،  م��ار���ض  �ضهر  خ��لل 
مثل  »ال�ضيئة«،  ب��ال��ده��ون  ي�ضمى  م��ا  ب��ني 
القلب،  واأمرا�ض  اخلنزير،  وحلم  الزبدة 
غري  الدهون  اأن  على  دليل  اأي  يجدوا  ومل 
امل�ضبعة هي �ضبب ال�ضمنة واأمرا�ض القلب.

  واعرتفت الدرا�ضات برباءة احلميات 
الكربوهيدرات  ومنخف�ضة  الدهون  عالية 
ُن�ضب  مما  وباليو،  واأتكينز،  الكيتون،  مثل 
ل  ال��ده��ون  اأك��ل  اأن  واأثبتت  �ضابًقا،  اإليها 

ي�ضبب ال�ضمنة ول تراكم الدهون.
الرئي�ض  امل��وؤل��ف  القلب  طبيب  واأك��د    
اأنه  ت�ضودري،  راجيف  الدكتور  للدرا�ضة 
ب��ع��د م��راج��ع��ة ال��ب��ي��ان��ات م��ن 72 درا���ض��ة 
ن�ضرت اأخرًيا ومتت علي اأكر من 600 األف 
عالية  احلميات  اأن  بلًدا،   18 من  �ضخ�ض 
هي  ال�ضكرية  احلمية  اأو  الكربوهيدرات 
التي ينبغي اأن تكون حمور التوعية مبخاطر 

تلك احلميات.
   وينفي ت�ضوردي اأ�ضطورة اأن »الدهون 
وال�ضكري،  ال�ضمنة،  �ضبب  ه��ي  امل�ضبعة 
ال��ك��ول�����ض��رتول، واأم��را���ض القلب  وارت��ف��اع 
امل�ضوؤول  اأن  م�ضيًفا  ال��دم��وي��ة«،  والأوع��ي��ة 
عالية  احلميات  ه��ي  الأم��را���ض  ه��ذه  ع��ن 

الكربوهيدرات.
  وخلًفا للعتقاد ال�ضائد، يرى الدكتور 
ويليام ديفيز املتخ�ض�ض يف اأمرا�ض القلب 
احلميات  اأن  القمح«،  »وعاء  كتاب  وموؤلف 
تقي  الكربوهيدرات  وقليلة  الدهون  عالية 

من اأمرا�ض القلب.
حملة �ضد الدهون

 يقودها طمع ال�ضركات
هز  2013م،  ع��ام  اأك��ت��وب��ر  �ضهر  يف    
اإعلن الدكتور ا�ضيم مالهوترا املتخ�ض�ض 
بعلم  املهتمة  الأو���س��اط  القلب  اأمرا�س  يف 
امل�ضبعة  ال��ده��ون  اأن  اإع��لن��ه  بعد  التغذية 

جيدة وغري �ضارة بحياة الن�ضان.
  ففي تعليق جلريدة ال�BMJ العلمية، 
اأن  على  اأدل��ة  هناك  »لي�ض  مالهوترا:  قال 
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تت�ضبب  امل��ج��ه��زة  غ��ري  امل�ضبعة  ال��ده��ون 
اأو  ال�����ض��ك��ري  وداء  القلبية  ال��ن��وب��ات  يف 
ال�ضحية  الدهون  ا�ضتهلك  اإن  ال�ضمنة. 
تتغذى  التي  اللحوم  يف  املوجودة  تلك  مثل 
ع��ل��ى ال��ع�����ض��ب، وامل��ك�����ض��رات، وزي���ت ج��وز 
وال�ضلمون  الزيتون  وزي��ت  وال��زب��دة  الهند 
احلماية  علي  وت�ضاعد  مفيدة  والأفوكادو، 

�ضد هذه الأمرا�ض«.
  وي��ع��زو م��ال��ه��وت��را احل��م��ل��ة امل�����ض��ادة 
الغذائية  ال�����ض��رك��ات  »ط��م��ع  اإيل  ل��ل��ده��ون 
املنتجات  وبيع  اإن��ت��اج  من  ا�ضتفادت  التي 
عالية  اخلفيفة  والوجبات  الد�ضم،  قليلة 

الكربوهيدرات«. 
  لقد ا�ضتفادت �ضناعة املواد الغذائية 
ب�ضبب  ل��ع��ق��ود  ال��د���ض��م  قليل  ع��ب��ارة  م��ن 
اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ت�ضويقها  ي��ت��م  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة 
منخف�ضة الدهون، وغالًبا ما تكون مرتفعة 

احلقيقي  ال�ضبب  وهو  والن�ضويات،  ال�ضكر 
لأمرا�ض القلب وزيادة الوزن وارتفاع ن�ضبة 
والأوعية  القلب  واأمرا�ض  الدم  يف  ال�ضكر 

الدموية. 
واأم��را���ض  التغذية  خ���رباء  وبح�ضب    
عايل  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  ات��ب��اع  ف���اإن  ال�ضمنة، 
الكربوهيدرات يزيد من احتمالت الإ�ضابة 
خلل  من  ال��وزن  وزي��ادة  القلب  باأمرا�ض 
الأن�ضولني  ن�ضبة  ا���ض��ط��راب  يف  الت�ضبب 
ي�ضاعد  ال��ذي  الأم��ر  ال��دم،  يف  واجللوكوز 

علي الإ�ضابة مبر�ض ال�ضكري. 
اإريك وي�ضتمان مدير    ويبدي الدكتور 
عيادة ال�ضمنة يف جامعة ديوك بولية نورث 
ال�ضفاء  علي  مئات  �ضاعد  والذي  كارولينا، 
و�ضائل  ب��اأن  �ضعادته  ال��ب��دان��ة  مر�ض  م��ن 
تناول  اأن  اأ�ضطورة  اأخرًيا  الإعلم ف�ضحت 
الدهون ي�ضبب العديد من الأمرا�ض، وقال: 

»على العك�ض من ذلك، فاإن  تناول الدهون 
اأق��ول  اأن��ا  اأك��ر �ضحة واأق��ل وزًن���ا.  يجعلك 

ملر�ضاي ل للخوف من الدهون«.
موؤلف  وي�ضتمان،  الدكتور  وي�ضيف    
من  الكثري  ت��ن��اول  اإن  اتكينز،   A ك��ت��اب 
الدهون يجعلك ت�ضعر بال�ضبع، لي�ض هناك 
ترفع  فهي  الواقع،  يف  الدهون  مع  م�ضكلة 
اأف�ضل  الكول�ضرتول اجليد، وهي من  ن�ضبة 

الأطعمة التي ميكن اأن ُتاأكل.
منخف�ضة  احل���م���ي���ات  اأن  وي�����رى    
مثل  ال��ده��ون  ومرتفعة  ال��ك��رب��وه��ي��درات، 
فقط  ت�ضاعد  ل  و«اتكينز«  »كيتون«  نظامي 
ت�ضاعد  ولكن  ال�ضريع،  ال��وزن  فقدان  علي 
وال�ضرع  ال�ضكري  م��ر���ض  حم��ارب��ة  علي 

واأمرا�ض القلب. 
  من جهته، يقول الدكتور جيف فوليك 
موؤلف كتاب عن »فن وعلم احلياة منخف�ضة 

قابل للتداول
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مثل  الغذائي  النظام  اإن  الكربوهيدرات«، 
»كيتون« و«اتكينز« ي�ضاعد يف حت�ضني املزاج 
التعر�ض للإلتهابات، فنظام  ن�ضبة  وتقليل 
النخبة  اأو  للريا�ضيني  �ضواء  مفيد  الكيتون 
جًدا  قليل  عدد  وهناك  املتو�ضط،  اأوالفرد 
من النا�ض ف�ضلوا يف خ�ضارة الوزن مع اتباع 
نظام الكيتون الغذائي، م�ضرًيا اإلى اأنه يتبع 
نظام الكيتون مع مر�ضاه بنجاح على مدى 

الع�ضرين عاًما املا�ضية. 
تخفي�س ال�ضكريات

 النظام الغذائي ال�ضحيح   
مدير  ل��ودوي��غ  ديفيد  الدكتور  ي�ضري    
بو�ضطن  م�ضت�ضفى  يف  ال�ضمنة  منع  مركز 
قوية  علي  اأدل��ة  توجد  اأن��ه  اإل��ى  للأطفال، 
هو  الدهنيات  ل  ال�ضكريات،  تخفي�ض  ان 
النظام الغذائي ال�ضحيح، على الرغم من  
اأنه يوجد علماء اآخرون يقولون غري ذلك.

  ويو�ضح اأن »الطعام قليل الد�ضم �ضار 
الأمريكية،  والتقاليد  العادات  من  ج��زًءا 
وه���و م���ا ي�����ض��ت��دع��ي ت��غ��ي��ري من���ط احل��ي��اة 
لأن  �ضهًل،  يكون  لن  اأم��ر  هو  الأمريكية، 
احللويات  ت��رك  يف  �ضيرتددون  الكثريين 

وال�ضكريات«.
وي�ضتمان  اإري��ك  الدكتور  معه  ويتفق    
دي��وك  جامعة  يف  ال�ضمنة  ع��ي��ادة  م��دي��ر 
اأن احلكمة القدمية  قائًل: »يعني كل هذا 
لن تتغري بهدوء. هذه نقلة نوعية هائلة يف 

جمال العلوم«. 
  وي���وؤي���د وي�����ض��ت��م��ان ن��ظ��ري��ة حم��ارب��ة 
الدهنيات  نظرية حماربة  �ضد  ال�ضكريات 
مثل  خ�����ض��راوات  ال��ده��ون يف  اإن  وي��ق��ول 
الزيتون، ويف حيوانات مثل الأ�ضماك ميكن 

القلب.  اأمرا�ض  �ضد  ال�ضخ�ض  حتمي  اأن 
لقد اأ�ضبح وا�ضًحا وموثًقا اأنه حتى الدهن 
يكون  اأن  ميكن  ع��ادي��ة  حل��م  �ضريحة  يف 
نحو  مييل  هو  ك��ان  واإن  م�ضًرا،  اأو  مفيًدا 

الفائدة الدهون.
اأرب��ك احلياة  الرتكيز على الدهون    

الغذائية
اأ�ضتاذ  ني�ضتل  ماريون  الدكتور  يقول    
هدف  »اإن  نيويورك:  جامعة  يف  التغذية 
وا�ضتبدالها  الدهون  لأك��ل  النا�ض  خف�ض 
ب��ال��ف��واك��ه واخل�����ض��راوات ���ض��اذًج��ا، لقد 
ا���ض��ت��ب��دل��وا ب��ه��ا الآي�����ض ك���رمي، وال��ك��ي��ك، 
وال��ك��وك��اك��ول  ك���ول  والبيب�ضي  وال��ك��ع��ك، 

امل�ضبعة بال�ضكر«.
  وي�����ض��ي��ف: »ل��ق��د اأث��ب��ت��ت ال��ب��ح��وث 
امل���ف���رط  ال����س���ت���ه���اك  اأن  اجل�����دي�����دة 

 يناق�ض تقرير جملة »تامي« عن الدهون، ما حدث قبل نحو اأربعة عقود يف الوليات 
الكونغر�ض  يف  جلنة  ن�ضرت  عندما  1977م،  العام  يف  وحتديًدا  الأمريكية،  املتحدة 
الأمريكي تقريًرا عنوانه »الأهداف الغذائية للوليات املتحدة«، ومنها اأكل قليل من 
دون  من  البي�ضاء،  اللحوم  من  وكثري  اإلخ(،  ماعز..  �ضاأن،  )بقر،  احلمراء  اللحوم 
واللنب  والزبد،  والزيت،  الدهنيات،  من  قليل  واأكل  والطيور،  الدجاج  مثل  �ضحمها 

الد�ضم وكثري من الفواكه واخل�ضراوات.
  وبعد ثلثة اأعوام من ن�ضر التقرير، ويف عام 1980م، �ضارت الأهداف قانوًنا، واأ�ضدر 
ق�ضم اإدارة الطعام والأدوية »اإف دي اإيه« التابع لوزارة الزراعة اإر�ضادات بهذا املعنى.

  ويف العام نف�ضه، اأ�ضدر املعهد الوطني لل�ضحة »اإن اإي اإت�ض« تقريًرا باملعنى ذاته. 
  وبعد عام، اأ�ضدر »اإف دي اإيه« نتائج تقرير كلف 150 مليون دولر، و�ضمل اأبحاًثا عن 
كل كبرية و�ضغرية يف الأكل الأمريكي، وكانت ر�ضالة التقرير وا�ضحة: »تناول كميات 

اأقل من الدهون والكول�ضرتول لتقلل من خطر نوبة قلبية«.
بتخفي�ض  يو�ضي  ال��ذي  الكونغر�ض  تقرير  �ضدور  من  عقود  اأربعة  نحو  بعد  ولكن    
كانت  عما  ال�ضمنة  ن�ضبة  ت�ضاعفت  حيث  متوقعة،  تكن  مل  مفاجاآت  حدثت  الد�ضم، 

عليه يف عام 1980م.
  كما ت�ضاعفت ن�ضبة مر�ض ال�ضكري بن�ضبة 170 يف املائة، و�ضار واحد من كل ع�ضرة 

ا، ت�ضاعف املر�ض و�ضط �ضغار ال�ضن. اأمريكيني م�ضاب  باملر�ض، واأي�ضً

األكل قليل الدسم..
يصيب بالسكري ويضاعف السمنة       

وال�ضكريات  والن�ضويات،  للكربوهيدرات، 
ال�ضمنة  زي����ادة  ع��ن  الأول  امل�����ض��وؤول  ه��و 
اجل�ضم  ت�ضجع  لأن��ه��ا  وذل���ك  وال�����ض��ك��ري، 
على تخزين ال�ضعرات احلرارية يف �ضورة 
ت��زي��د اجل���وع، كما توجد  واأن��ه��ا  ���ض��ح��وم، 
نظرية »خوف الكربوهيدرات«، التي تقول 
اإنها جتعل اجل�ضم يخاف من اجلوع، ولهذا 

يخزنها ويريد اأكل املزيد منها.
ل�ضتيج  روب��رت  الدكتور  معه  ويتفق    
طبيب الأطفال يف جامعة كاليفورنيا بقوله: 
ا مبر�ض اآخر. كان  »فقط، ا�ضتبدلنا مر�ضً
هو  ال��ده��ون  على  النظر  ق�ضري  الرتكيز 
و�ضاهم  الغذائية،  حياتنا  يف  التوتر  �ضبب 
تواجه  التي  ال�ضحية  الأزم����ات  اأك��رب  يف 
لإنهاء  الوقت  لهذا حان  »ال�ضمنة«،  البلد 

هذه احلرب«.



العلماء يأملون بإنتاج أول »بورجر أنبوبي«..

استنبات اللحوم..
بتنويع  تتعلق  تحوالت جديدة  يحمل في جعبته  القادم  العقد  أن  يبدو  المنظور  األفق  في 
مصادر الغذاء، ورسم خارطة لنظم التغذية تعول على نتائج االكتشافات، التي تمت في علم 
المورثات الغذائية واكتمال سلسلة الجينوم، إلى جانب معطيات التقنية المتقدمة، وبخاصة 

تقنيات النانو التي دخلت إلى عالم الغذاء والتغذية.

استنبات اللحوم..
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جمعية  عن  �ضادر  حديث  تقرير  وك��ان 
اأ���ض��ار  بريطانيا  يف  التجريبية  الأغ��ذي��ة 
يحملها  التي  احليوية  املعلومات  اأن  اإل��ى 
الكود  عليه  يطلق  وم��ا  ال��ن��ووي،  احلم�ض 
غذائية  نظم  اإيجاد  يف  �ضت�ضاهم  الوراثي 
ح�ضب الطلب، واأن العقد الثالث من الألفية 

اجلديدة �ضيكون »عقد حتولت الطعام«.
والغذاء يف اأب�ضط تعريف له، هو كل ما 
ه�ضمه  بعد  ويتحول  احلي،  الكائن  يتناوله 
بالعنا�ضر  اجل�ضم  متد  ب�ضيطة  م��واد  اإل��ى 
الغذائية اللزمة، اأما التغذية فهي جمموع 
الكائن  يح�ضل  ال��ت��ي  احليوية  العمليات 
احلي عن طريقها على املواد اللزمة لبناء 
الأن�ضجة،  م��ن  الفاقد  وجت��دي��د  اجل�ضم، 

والإبقاء على ال�ضحة يف حالة جيدة.
الأو���س��اط  يف  عليه  امل��ت��ف��ق  وبح�ضب   
الخ��ت�����ض��ا���ض��ي��ة ب���ال���غ���ذاء، ف����اإن ث��م��ة ما 
من  يتاألف  ال��ذي  الغذائي  بالهرم  يعرف 
جمموعة  ه��ي:  اأ�ضا�ضية،  جمموعات  ع��دة 
واخل�ضار،  الفاكهة  وجمموعة  احل��ب��وب، 
وجمموعة  وم�ضتقاته،  احلليب  وجمموعة 
جمموعة  العلماء  لها  واأ���ض��اف  ال��ل��ح��وم، 
اخل�ضار  وف�ضل  الدهنيات،  ه��ي  ج��دي��دة 
الهرم  ليكتمل  م�ضتقلة،  جمموعة  ليكون 

الغذائي ب�ضت جمموعات.
ويرى العلماء اأن كلمة ال�ضر يف التغذية 
ال�ضحيحة تكمن يف العتدال بكمية الطعام 
املتوافرة،  الأ�ضناف  يف  والتنوع  امل�ضتهَلكة، 

والتوازن يف جميع املغذيات ال�ضرورية.
حلوم يف املخترب!

ديني�ض  ال��ربي��ط��اين  ال��ب��اح��ث  ي�ضري    
هو  اجل��م��ي��ع  يقلق  م��ا  اأن  اإل���ى  وي��ن��رتم��ان 
ال�ضكان  وزيادة عدد  الغذاء،  اأ�ضعار  ارتفاع 
الق�ضايا  ه���ذه  واأن  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  وامل���خ���اوف 
ما  حتديد  يف  كبريًا  دورًا  �ضتلعب  الثلث، 
لذلك  وي�ضرب  القادم،  العقد  يف  �ضناأكله 
اأ�ضعار  ارت��ف��اع  املتوقع  »م��ن  بقوله:  م��ث��اًل 
له  �ضيكون  ذلك  واأن  بريطانيا،  يف  اللحوم 
تاأثري كبري على وجباتنا الغذائية، وبح�ضب 

فاإن  الغذاء،  �ضناعة  يف  العاملني  تقديرات 
ال�ضنوات  تت�ضاعف خلل  قد  الأ�ضعار  هذه 
اخلم�ض اإلى ال�ضبع املقبلة، وهو ما �ضيَجعل 

اللحوم �ضلعة ترفيهية«.
غاي  مورغالني  يقول  ال�ضاأن،  ذات  ويف 
ال��غ��رب،  »يف  ال��غ��ذاء:  �ضناعة  يف  اخل��ب��ري 
الكثري منا تربى على حلوم رخي�ضة الثمن 
اأننا  يعني  الغذاء،  اأ�ضعار  وارتفاع  ووف��رية، 
بداأنا نرى عودة اللحوم لتكون �ضلعة ترفيه، 
ونتيجة لذلك فاإننا نبحث عن �ضبل جديدة 

ل�ضد الفجوة يف اللحوم«.
 ويف اجتاه البحث عن بدائل، كان فريق 
هولندا  يف  ما�ضرتيخت  جامعة  علماء  من 
اإلى  التو�ضل  عن  اأعلن  بو�ضت  مارك  يقوده 
عليها  اأطلقوا  املخترب،  داخ��ل  حلوم  اإنتاج 
قاموا  حيث  �ضناعيًا«،  امل�ضَتنَبتة  »اللحوم 
الع�ضلي،  الن�ضيج  م��ن  ���ض��رائ��ط  ب��زراع��ة 
من  املاأخوذة  اجلذعية  اخلليا  با�ضتخدام 
الأبقار، والتي قيل اإنها ت�ضبه الكليماري يف 
»بورجر  اأول  باإنتاج  العلماء  وياأمل  ال�ضكل، 

اأنبوبي« يف العامل خلل الفرتة القادمة.

 ويقول د. نيل �ضتيفنز، من مركز اأبحاث 
التابع جلامعة  »اإي.اإ�ض.اأر.�ضي.�ضي�ضاجني« 
�ضنوات  »م�ضت ع�ضر  الربيطانية:  كارديف 
ودرا���ض��ات  اأب��ح��اث  على  يعكفون  والعلماء 
خا�ضة باللحوم املختربية، وحققوا يف ذلك 
نتائج طيبة، لقد �ضرنا قاب قو�ضني اأو اأدنى 
�ضتكون  وت�ضويق حلوم خمتربية،  اإنتاج  من 
ال�ضنوات  يف  الغذائية  وجباتنا  من  ج��زءًا 

القادمة، اإنها �ضحية واأقل �ضررًا بالبيئة«.
يف  بحثي  لفريق  حديثة  درا�ضة  وكانت 
جامعة اأك�ضفورد اأف�ضت اإلى اأن اإنتاج اللحوم 
يف املعمل واحلد من ذبح احليوانات ميكن 
اأن يقلل ب�ضورة كبرية من الغازات الدفيئة 

وكذلك من ا�ضتخدام الطاقة واملياه. 
الطحالب البحرية �الغذاء امل�ضَتدام 

تاأتي  البحرية  الطحالب  كانت  اإذا    
من  كثريًا  فاإن  الطعام،  �ضل�ضلة  موؤخرة  يف 
م�ضادر  اأحد  �ضتكون  اأنها  يوؤكدون  العلماء 
من  الب�ضرية  بها  �ضتحتمي  التي  الطعام 

خطر اجلوع يف العقد القادم.
حلوًل  �ضتوفر  اإنها  وينرتمان  ويقول    

خارطة مستقبل الغذاء 
حتولت الطعام يف العقد القادم كما اأ�ضارت نتائج درا�ضات واأبحاث اأكادميية 
حديثة متعلقة بالغذاء والتغذية �ضوف ت�ضتهدف بالأ�ضا�ض »التاأثري اليجابي املبا�ضر 
ملا ناأكله على �ضحتنا وعافيتنا«، كما اأن خارطة ت�ضكيل م�ضتقبل الغذاء هي ال�ضبيل 
هذه  تت�ضمنها  رئي�ضة،  تغيري  مناطق  عدة  العلماء  حدد  وقد  ذل��ك،  حتقيق  اإل��ى 

اخلارطة، من اأهمها :
خيارات  حتديد  يف  كبري  تاأثري  التطورات  لتلك  �ضيكون  التقنية:  تطورات   
وطرق  وامل�ضروبات  الغذائية  املواد  اإنتاج  وكيفية  وي�ضربون  ياأكلون  ما  حول  النا�ض 

تغليفها وحفظها وتوزيعها. 
 اال�صتدامة: �ضت�ضكل �ضيا�ضات ال�ضتدامة عامًل حا�ضمًا يف فهم العلقة بني 
الغذاء وال�ضحة واإ�ضافة بعد نوعي جديد لإنتاج الغذاء من خارج املواد الغذائية 
لتحقيق  الأطعمة  تقييم  اإل��ى  اجلميع  �ضيدفع  وه��ذا  املا�ضي،  يف  �ضاهدناها  التي 

ال�ضتدامة على املدى الطويل. 
ال�ضحية،  الغذائية  بال�ضلمة  يتعلق  ما  يف  الدولية  واملعايري  ال�ضرتاطات   

فالنظر للغذاء والتغذية �ضيكون من خلل عد�ضة ال�ضحة. 
 ت�ضميم نظم غذائية ح�ضب الطلب تتوافق مع ب�ضمة الدم والكود الوراثي.
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ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ك��ث��ري م���ن م�����ض��ك��لت ال��ع��امل 
الغذاء،  نق�ض  بينها  ومن  تعقيدًا،  الأك��ر 
البحار  يف  م��زارع��ه��ا  تنمية  مي��ك��ن  ح��ي��ث 
واملحيطات، لتكون غذاء للب�ضر، اإلى جانب 
الوقود  اإنتاج  يف  منها  ال�ضتفادة  اإمكانية 
احليوي، ومن ثم تقليل احلاجة اإلى الوقود 

الأحفوري.
درا�ضة  غري  اإليه  ذهبت  ما  وبح�ضب    
على  الطحالب  زراع��ة  ف��اإن  حديثة،  علمية 
يف  ك��ب��ري  ب�ضكل  �ضت�ضاهم  وا���ض��ع  ن��ط��اق 
اأن  ميكن  حيث  م�ضَتَدام«،  غ��ذاء  »�ضناعة 
ت�ضبح اأ�ضخم �ضناعة لإنتاج املحا�ضيل يف 
العامل، وكانت اليابان بداأت يف ذلك بالفعل 
من خلل مزارع �ضخمة للطحالب اأقامتها 

حول بع�ض جزرها الغربية.
»اأن  اإل����ى  م���ورغ���اي���ن غ����اي  وي�����ض��ري    
من  والكثري  الوظائف،  متعددة  الطحالب 
اأ�ضرارها وخ�ضائ�ضها الفريدة مل تكَت�ضف 
على  منه  ن�ضتفد  مورد عظيم مل  اإنها  بعد، 

نحو جيد حتى الآن«.
التنفيذي  املدير  روز  كريج  وي�ضيف   
مل��وؤ���ض�����ض��ة »���ض��ي��وي��د ه��ي��ل��ث ف��اون��دي�����ض��ن« 
من  اأك���ر  وج���ود  ظ��ل  يف  اإن���ه  الربيطانية، 
اآلف نوع من الطحالب البحرية يف  ع�ضرة 
زالت  ما  ثروة غذائية حقيقية  فاإن  العامل، 
كامنة يف بحار وحميطات العامل تنتظر من 
وحدها  املتحدة  اململكة  ويف  منها،  ي�ضتفيد 
كل  البحرية،  الطحالب  من  نوعًا   630 ثمة 
منها ميكن اأن ي�ضبح مائدة طعام، ونطمح 
لإن�ضاء مزرعة جتارية كبرية، لكي ن�ضتفيد 

من هذه الروة.
البحرية  للطحالب  العظيم  ال�ضيء  اإن 
هو اأنها تنمو مبعدلت ا�ضتثنائية، اإنها متاثل 
الب�ضيطة،  وجه  على  من��وًا  الأ�ضرع  النبات 
وا�ضتخدامها يف اململكة املتحدة �ضوف يزيد 
حيث  القادم،  العقد  خلل  هائلة  ب�ضورة 
�ضت�ضبح جزءًا رئي�ضًا يف منظومة غذائنا«.

  وك����ان ن��ف��ر م��ن ع��ل��م��اء ال��ت��غ��ذي��ة يف 
جنحوا  الربيطانية  ه��الم  �ضيفليد  جامعة 

الطحالب  م��ن  ح��ب��ي��ب��ات  ا���ض��ت��خ��ل���ض  يف 
للملح  كبديل  ا�ضتخدامها  ميكن  البحرية 
العلماء  واأكد  يف اخلبز والأغذية امل�ضنعة، 
اأن هذه احلبيبات ميكن اإنتاجها وت�ضويقها 
على نطاق وا�ضع وا�ضتخدامها يف الوجبات 
اجلاهزة والنقانق، بل وحتى اجلنب، حيث 
اإنها تتميز بنكتها القوية، ول ت�ضبب ارتفاع 
ال���دم ك��م��ا ه��و احل���ال يف الأم���لح  �ضغط 

التقليدية. 
اأنظمة غذائية ح�ضب الطلب  

  يف اإط���ار م��ا اأف�����ض��ت اإل��ي��ه الأب��ح��اث 
والدرا�ضات املتقدمة املتعلقة بعلم املوروثات 
اأنظمة  و�ضع  بالإمكان  �ضي�ضبح  الغذائية، 
الوراثية،  البنية  حاجة  مع  تتوافق  غذائية 
ف��م��ن امل��ع��ل��وم اأن���ه ع��ل��ى ام��ت��داد اأع��م��ارن��ا 
املركبات  م��ن  معقد  م��زي��ج  اإل���ى  نتعر�ض 
الكيميائية  العمليات  توؤدي  حيث  الغذائية، 
الطاقة  ا�ضتخل�ض  اإل��ى  املعقدة  احليوية 
التي  الأغ��ذي��ة  من  اأخ��رى  مفيدة  وعنا�ضر 
النمو،  من  اأج�ضادنا  تتمكن  حتى  نتناولها، 

واأداء الوظائف احليوية املختلفة.
املركبات  م��ن  العديد  اأ�ضبحت  لقد    
ذات  غري  اأنها  على  اإليها  ينظر  ك��ان  التي 

اأهمية تنال العرتاف الآن باعتبارها ذات 
تاأثري وا�ضح على �ضحتنا، فعلى �ضبيل املثال 
طهي  عن  الناجتة  الليكوبينات  ت�ضاعد  قد 
منع  على  »ال��ب��ن��دورا«  الطماطم  �ضل�ضة 

الإ�ضابة ب�ضرطان الربو�ضتاتا.
دور  ي���درك���ون  اجل��م��ي��ع  اأن  احل��ق��ي��ق��ة   
اإيجابي  تاأثري  ذا  يكون  قد  كونه  الطعام يف 
ل  قد  الطعام  اإن  ال�ضحة،  على  �ضلبي  اأو 
بعينه،  مر�ض  �ضفاء  اإلى  يوؤدي  اأن  ي�ضتطيع 
بح�ضب  تكون  التي  الغذائية  الأنظمة  لكن 
باأنواع  غنية  تكون  ما  ع��ادة  والتي  الطلب، 
واحلبوب  واخل�ضراوات  الفواكه  من  معينة 
النبات  من  امل�ضتخل�ضة  الزيوت  من  وقليل 
�ضد  احلماية  توفر  اأن  ت�ضتطيع  والأع�ضاب 
واأم��را���ض  ال�ضرطانات  م��ن  ع��دي��دة  اأن���واع 
القلب والأوعية الدموية والأمرا�ض الأخرى 

املرتبطة بالتقدم يف العمر. 
من  يتفاعل  ال��ت��ي  الطريقة  فهم  اإن   
بالأحرى  اأو  اأج�ضامنا،  مع  الغذاء  خللها 
م��ع ال��ك��ود ال��وراث��ي، ه��و م��ا يجعلنا ن��درك 
ثم  وم��ن  �ضحتنا،  يف  الطعام  ي��وؤث��ر  كيف 
اإمكانية اعتماد نظام غذائي �ضحي ح�ضب 
ويف  معقدة  عملية  هذه  كانت  واإذا  الطلب. 

الطحالب البحرية .. بدائل غذائية
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غاية الدقة، فاإن معطيات التقنية احلديثة 
�ضاهمت يف تقدمي حلول متكن من الو�ضول 
يف  ت��اأخ��ذ  لل�ضحة  تف�ضيلية  خ��ارط��ة  اإل��ى 
الربوتني،  واإنتاج  اجليني  النظام  العتبار 

وا�ضتجابة عمليات التمثيل الغذائي.
»تطبيقات النانو« ت�ضنع غذاء امل�ضتقبل 

كغريه من املجالت، فقد ا�ضتفاد جمال 
تقنية  معطيات  م��ن  ال��غ��ذائ��ي  الت�ضنيع 
املعنيني  اخل��رباء  من  الكثري  وي��رى  النانو، 
�ضيعول  التقنية  ه��ذه  اأن  ال��غ��ذاء  ب�ضناعة 
املقبلة يف  املرحلة  ب�ضكل كبري خلل  عليها 

تطوير ال�ضناعات الغذائية.
اأهمية  اإيجاز  ميكن  حمددة  نقاط  ويف 
الغذاء على  النانو يف تطوير �ضناعة  تقنية 

النحو التايل: 
امل�ضنعة،  الأغذية  �ضلمة  من  التاأكد   
من خلل اإطلق جم�ضات ومتعقبات نانوية 
امليكروبات،  وجود  وحت�ض�ض  متابعة  بهدف 
واملواد الكيميائية امللوثة اأو اأي خلل ي�ضيب 

العملية الت�ضنيعية.
وال�ضطوح  الأج��ه��زة  جعل  يف  �ضاعدت   
ي�ضمح  ل  ب��ح��ي��ث  ون��ع��وم��ة،  اأم���ان���ًا  اأك����ر 
جتد  ب��اأن  الطعام  بقايا  اأو  للميكروبات، 
اخل�ضبية  ال�ضطوح  يف  كما  لها  اآمنًا  م��لًذا 
اأو احلفر اأو الت�ضققات الدقيقة، التي كانت 

موجودة يف ظل الأجهزة امل�ضنعة قدميًا. 
البنائية  اخل�����ض��ائ�����ض  يف  ال��ت��ح��ك��م   
اإ�ضافة  دقة،  واأك��ر  اأكرب  ب�ضورة  للأغذية 
الكهربية  اخل�ضائ�ض  يف  التحكم  اإل���ى 
وامل��غ��ن��اط��ي�����ض��ي��ة واحل����راري����ة وال�����ض��وئ��ي��ة 
للأغذية، ناهيك عن التحكم احليوي الذي 
امل�ضنع،  الغذاء  اإلى  التقنية  هذه  اأ�ضافته 
املعلوم  فمن  الأخ��رى،  الغذائية  واملنتجات 
واأ�ضبحت  احلبيبات  حجم  �ضغر  كلما  اأن��ه 
لها  التعر�ض  �ضطح  ف��اإن  النانو،  مقا�ض  يف 
يزداد ب�ضورة كبرية جدًا، مما يجعلها اأكر 

فعالية.  
اإطالة  يف  النانوية  اجلزيئات  ت�ضاهم   
مدة �ضلحية الأغذية الطازجة عن طريق 

باململكة  نوريت�ض  يف  الطعام  بحوث  مبعهد  العامل  اآ�ضتلي  �ضيان  الدكتور  بح�ضب 
املتحدة، فاإن العقد القادم �ضي�ضهد تطبيقات وا�ضعة على نظم الأغذية ال�ضحية 
بتمويل  تعمل  الغذائية  املورثات  علم  يف  رائ��دة  جمموعة   22 واأن  الطلب،  ح�ضب 
امل�ضتقبل  درا�ضات  معهد  تقرير  وبح�ضب  الجتاه،  الأوروبية يف هذا  املفو�ضية  من 
الب�ضري  اجلينوم  �ضعيد  على  حتققت  التي  الكت�ضافات  ف��اإن   ،IFTF الأمريكي 

�ضتحدث حتولت حقيقية يف اإنتاج الطعام الذي �ضنتناوله يف امل�ضتقبل املنظور.
امل�ضتوى  على  الإن�ضان  و�ضحة  الغذاء  بني  العلقة  جيًدا  العلماء  »فهم  وي�ضيف: 
لتكوين جمموعات  الأغذية  اإلى �ضانعي  �ضتنتقل  املعرفة اجلديدة  اجلزئي، وهذه 
افة، كما اأن هذه املعرفة اجلديدة �ضت�ضل  متكاملة من املنتجات ذات القيمة امل�ضَ
منع  اأو حتى  للتخفيف،  دراية  يكون عدد كبري منهم على  بحيث  امل�ضتهلكني،  اإلى 

ظهور الأمرا�ض، من خلل نظام غذائي �ضحي ح�ضب الطلب«.

اإل��ى  ال��داخ��ل��ة  الأك�����ض��ج��ني  كمية  تخفي�ض 
العبوة ومنع خروج املاء والرطوبة منها. 

بع�ض  اإي�ضال  على  النانو  تقنية  تعمل   
الفيتامينات اأو العنا�ضر الغذائية ال�ضرورية 
اأم��اك��ن حم���ددة يف اجل�����ض��م مل تكن  اإل���ى 
ميكن  اأي�ضًا  خللها  ومن  قبل،  من  ت�ضلها 
�ضل�ضلة  ع��رب  ب��اأم��ان  اإي�ضالها  م��ن  التاأكد 
الإن�ضان،  ج�ضم  يف  تتم  التي  العمليات  من 
والتي كانت يف ال�ضابق تتك�ضر اأو تتَلف قبل 

و�ضولها اإلى هدفها.
الكيميائية  املركبات  الكثري من  تدخل   
يف مقا�ضها النانوي مبجالت حفظ الأغذية 
ثنائي  اأمثلتها  وم��ن  ال��غ��ذائ��ي،  والتدعيم 
حبيبات الف�ضة Silver، اأو الف�ضة النانوية 
للميكروبات،  كم�ضاد  الفاعل  الأث��ر  ذات 
الأغذية  اأغلفة  يف  ا�ضتخدامها  ميكن  حيث 
واأوعية التخزين والأ�ضطح التي تقطع عليها 
الأغذية، ويف ثلجات التخزين، ويف ملب�ض 
الوقت  يف  اأن��ه��ا  كما  والأق��م�����ض��ة،  العاملني 
مدعمة  كمادة  الأغ��ذي��ة  اإل��ى  ت�ضاف  ذات��ه 
وبح�ضب  العامة.  ال�ضحة  على  للمحافظة 
ال�ضري،  اهلل  عبد  بن  عبدالعزيز  الدكتور 
»الو�ضول  حتقق  هذه  الأه��داف  ثنائية  فاإن 
امليكروبات  تاأثريات  من  الأم��ان  درجة  اإلى 
و�ضمومها، بالإ�ضافة اإلى ا�ضتخدامها كمواد 

لها دور من ناحية التغذية بالن�ضبة للج�ضم«.
تقنيات  اإح���دى  العمليات  تلك  وت��ع��د   
طورتها  التي  واحلوي�ضلت  الكب�ضولت 

تقنية النانو.
الأمن�����اط  ت��غ��ي��ري  يف  ك��ب��ري  دور  ل��ه��ا   
وبف�ضلها  واملاء،  الدهون  بني  ال�ضتحلبية 
يف  جديدة  ا�ستحاب  اأمناط  تطبيق  اأمكن 
العديد من املنتَجات الغذائية مثل منكهات 
واملحليات  ال�ضوكولتة  و�ضوائل  ال�ضلطات 
والزيوت املنكهة واأغذية الأطفال وامللونات 

الغذائية.
اأن��واع  ت�ضميع  يف  النانو  تقنية  دخلت   
بالإمكان  �ضار  حيث  الأغذية،  من  عديدة 
قطرها  ي�ضل  نانوية  ت�ضميع  طبقات  ر���ض 
اإل���ى ن��ح��و 5 ن��ان��وم��رتات ل مي��ك��ن روؤي��ت��ه��ا 
�ضاحلة  الوقت  ذات  ويف  امل��ج��ردة،  بالعني 
لل�ضتهلك الب�ضري على كثري من املنتجات 
مثل الأجبان واحللويات والفواكه ومنتجات 
امل��خ��اب��ز والأغ���ذي���ة ال�����ض��ري��ع��ة وال��ل��ح��وم. 
الرقيقة  ال�ضمعية  الطبقات  ه��ذه  وتتميز 
ومنع  باملاء،  الحتفاظ  على  بقدرتها  جدًا 
ميكن  كما  والغازي،  الأوك�ضجيني  التبادل 
امليكروبية  للم�ضادات  كناقل  ا�ضتخدامها 
والألوان واملنكهات، مما يجعلها اأدوم واأكر 

قابلية لل�ضتهلك.

طعام المستقبل
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فايز المالكي لـ »غذاء ودواء«:

»طاش ماطاش«
 بوفيه مفتوح

الشعبية  األكــالت  يعشق  المالكي  فايز  الفنان  السعودية  الكوميديا  نجم  أن  من  الرغم  على 
السعودية مثل المندي والجريش، إال أنه من أكثر الفنانين حفاًظا على أجسادهم من الوزن الزائد، 
ويقف في وجه السمنة بكل قوة، من خالل التزامه الدائم بتناول األكل الصحي والخفيف، وخاصة 

في المساء.
المملكة  خــارج  سفره  في  األكــل  يهوى  وهــو  الشوربة،  يحتسي  أن  بــدون  يــوم  يمر  ال  المالكي 
العربية السعودية بهدف التعرف على األكالت الشهيرة في الدول التي يسافر إليها، كما يفضل 
أكل البيت، وال يأكل في المطاعم إال عند الضرورة، كما أنه ال يثق إال في األكل الشعبي السعودي 

.. في هذا الحوار نتعرف أكثر على عالقة الفنان فايز المالكي بالغذاء والدواء.
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- هل تتبع برناجًما غذائًيا؟
اأ�ضعى دائًما لإنقا�ض وزين، رغبة مني يف اأن اأكون اأكر قدرة 
باأي  اأ�ضتعني  ول  وحيوية.  باأريحية  واحلركة  امل�ضاهد  اأداء  على 
امل�ضي  من  القليل  ممار�ضة  به  اأق��وم  ما  كل  فقط  غذائية،  برامج 

والريا�ضة، وعدم الإكثار من الأكل الد�ضم.

ا  - هل تخاف من ال�ضمنة؟ �هل تعتقد باأنها اأ�ضبحت مر�ضً
خطرًيا حالًيا؟

نعم، اأخاف من ال�ضمنة، فم�ضاكل زيادة الوزن كبرية واأ�ضبحت 
توؤثر ب�ضورة كبرية و�ضلبية على �ضحة الإن�ضان، وتراكم على كاهله 

املتاعب والأمرا�ض، ومنها: ال�ضكري، وال�ضغط، وغريهما.

- ما اأ�ضهر د�اء تعرفه؟
بالتاأكيد البنادول.

- ما اأكرث د�اء ت�ضتعمله؟
لعلج  ف��رتة  منذ  ا�ضتخدمه  »ال��ده��ان«  من  نوعًا  يكون  رمب��ا 

م�ضكلة جلدية يف يدي.

- هل حتب الد�اء �ضراًبا اأم حبوًبا؟
ل اأحب الثنني، ولكن احلبوب اأ�ضهل.

- هل تلتزم مبواعيد الد�اء؟
اإلى حد ما. 

- ما الد�اء الذي تكرهه؟
احلقن.

- ما الد�اء الذي ت�ضرفه لكل فنان ليبدع يف كل عمل فني؟
اأدوية الرتكيز وعدم اللتفات للآخرين.

- ما الد�اء الذي يحميك من املناف�ضني بالو�ضط الفني؟
اجلمهور بعد حفظ اهلل.

- حتب الذهاب لل�ضيدلية بو�ضفة اأم بد�نها؟
بالو�ضفة الطبية طبًعا.

- ما الغذاء الذي ل مير يومك بد�نه؟
اأي نوع من ال�ضوربة. 

- �ما الغذاء الذي ل تفكر فيه اأبًدا؟
ل اأدري.

- يف ال�ضفر.. هل حتب الغذاء اأكرث؟
- رمبا، لأنني اأحاول التعرف على الأكلت ال�ضهرية يف الدول 

التي اأ�ضافر اإليها.

- من الفنان الذي حتبه طبخه؟
خالد العليان.

- ما العمل الدرامي الذي كلما �ضاهدته ت�ضعر �كاأنك يف 
بوفيه مفتوح؟

»طا�ض ما طا�ض«.

- �من الفنان الذي ي�ضبعك متثيله؟
نا�ضر الق�ضبي.

�بعدها  تاأكل,  اأن  م��اذا حتب  فني  اأي عمل  ت�ضوير  - قبل 
ماذا حتب؟

فيمكن  بعده  اأما  الت�ضوير،  قبل  �ضاخن  وم�ضروب  ال�ضوربة 
تناول ال�ضلطة والدجاج اأو اللحم امل�ضوي.

- هل اأنت مدمن اأكل خارج املنزل؟
ل�ضت مدمن اأكل خارج املنزل.

اأو  للت�ضوير  املنزل  خارج  وجودي  على  يتوقف  الأمر  ولكن   
اأكون م�ضطًرا للأكل من  ال�ضفر، ووقتها  اأو  الرتباط بعمل فني 

املطاعم. 
اأثق  ول  البيت.  اأكل  فاأف�ضل  املنزل  يف  وج��ودي  حال  يف  اأما 
مع  وعائلتي،  اأ�ضرتي  منزل  يف  ال�ضعودي  ال�ضعبي  الأك��ل  يف  اإل 

احرتامي لكل املطاعم.
وال�ضحور  الإفطار  يف  وخا�ضة  بيتي  يف  الأكل  دائًما  واأف�ضل 
الأج���واء  حيث  عائلتي  ب�ضحبة  امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  خ��لل 
الرم�ضانية اخلا�ضة، ونادًرا ما اأتناول وجبة الفطور اأو ال�ضحور 

خارج املنزل.
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اأمامك 10 حر�ف �ضكل منها الكلمات الآتية:
1- احلروف 5،2،1 تناول الطعام.

2- احلروف 4،2 ل�ضع بالنار.
3- احلروف 5،4،3 عك�ض كلمة نهار.

4-احلروف 10،8،4 يحرتم.
5-احلروف 10،9،8 طود.

راأ�ضي:
1- من املوالح )معكو�ضة(.

2- رجل )مبعرة(- اأحد الوالدين )معكو�ضة(.
3- نبات ت�ضتخدم اوراقه يف الطعام.

4-  مت�ضابهة –اأغ�ضان.
5- من الطيور-نيل)مبعرة(.

6-عطف)معكو�ضة(-زاد و كر.
7- مثني جار)معكو�ضة(- اأداة للن�ضب.

8- نبت بري �ضيني مغزيل ال�ضكل - معكو�ضة.

كلمات متقاطعة

اأفقي:
للن�ضب. 5- نبات م�ضكن لأمل  اأداة  الكاموميل. 2- �ضاكنان فيه. 3-كذب)معكو�ضة( - جمع حار�ض. 4- جمع لون-  1- نبات 

الأ�ضنان- مت�ضابهه. 6- اأعوام. 7- رعاية)معكو�ضة(- وجع )معكو�ضة(. 8- من اخل�ضراوات لونها اأ�ضمر اأو اأبي�ض.

لعبة األرقام
اكتب الأرقام من 1 اإيل 6 بحيث ل يتكرر الرقم يف اأي �ضف اأو عمود:

6
3

61
14

2
5

12345678910
لبجلاليلكا

مسابقة »أرقام وحروف«
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»كمون – برتقال – فا�ضوليا – ثلجة – ماليزيا – جرجري – اأهرامات – فلفل – اأرز – بن – �ضب – ع�ضل – قد«.
الكلمة املفقودة »نبات طبي يعترب م�ضاد فريو�ضي يوجد باملناطق ال�ضمالية بالعامل، ي�ضتخدم كعلج لل�ضعل والتهاب البلعوم واحلنجرة 

والر�ضح والإنفلونزا«.
الكلمة املفقودة »زيزفون«.

اأفقي:
1- البابوجن. 2- قاطنان. 3- دجل – حر�ض. 4- األوان – ان
5- قرنفل – ج ج. 6- �ضنني. 7 – بر - اأمل. 8 – باذجنان.

راأ�ضي:
1- برتقال. 2- اأب. 3- بقدون�ض. 4- اأ اأ - اأفنان. 5- بط. 

6- حنو – منا. 7- جاران – لن. 8 – اجلن�ضنج.

3 2 6 1 4 5
1 4 5 3 2 6
6 5 4 2 1 3
2 1 3 6 5 4
5 3 2 4 6 1
4 6 1 5 3 2

الحلول
- »اأكل - كي - ليل - يجل - جبل«.

����ض - اب���ح���ث م���ن خ����لل جميع 
الأرق��ام عن نبات موطنه الأ�ضلي 
حو�ض البحر املتو�ضط، وت�ضتخدم 

اأوراقه يف الطبخ وله فوائد طبية.
- اأ�ضم النبات : »اأكليل اجلبل«

الكلمة المفقودة

اأايزيلام

هفجثلاجة

رلرزراأكل

ااجب�سبما

مفيدقن�ق

الرل�سعنت

تن�فزيزر

ايل��سافب

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

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

 نبات عطري يو�ضع على الطعام لفتح ال�ضهية.
.”C“ فاكهة حم�ضية غنية بفيتامني 

 من البقوليات ولها اأكر من نوع وتاأكل مطبوخة.
 ت�ضتخدم يف حفظ املواد الغذائية.

 من اأكرب الدول الإ�ضلمية يف جنوب �ضرق اآ�سيا ت�ستهر بزراعة املطاط.
كثري  علج  يف  ي�ضاعد   ”C”و  ،”A“  نبات ع�ضبي غني بفيتامني 

من الأمرا�ض يو�ضع على طبق ال�ضلطة، وتكر زراعته بال�ضعودية.

 من عجائب الدنيا توجد يف م�ضر.
 طعام ي�ضنع من الفول اأو احلم�ض املطحون على �ضكل اأقرا�ض.

 حم�ضول من احلبوب يح�ضر منه طعام الأرز.
 �ضجرة حتتوي على نبات الكافايني توجد بكرة يف الربازيل.

 حيوان يعي�ض يف ال�ضحراء والرباري ي�ضبه التم�ضاح وياأكل الأع�ضاب.
 ي�ضتخرج من ح�ضرة النحل.

 معنى قوام.

حل الكلمات المتقاطعة حل مسابقة أرقام وحروف حل لعبة األرقام

حل الكلمة المفقودة
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محمد اليامي
mohamdalyami@gmail.com

ا���ض��م عا�ضمة  ت��ذك��ر  اأو  م��ن ذك��ر  ب��د  ل 
اأي  جتوب  واأنت  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ال�ضعودية،  اأغلب املدن  الريا�ض، ويف  حي يف 
اأو من  ال��ت��ج��اري،  ال��غ��را���ض  اأه���ل  اأن  ذل���ك 
�ضمتهم البلدية بامل�ضاتل، و�ضميناهم وجدانيا 
»مكافحة الت�ضحر الب�ضري اجلاف« يطلقون 
ا�ضم  الزينة  نخيل  اأن��واع  من  �ضهري  نوع  على 
»وا�ضنطونيا«، ول اأعرف، ول اأريد اأن اأعرف 
اإن كان هذا ا�ضم النبتة فعًل، اأم هو ا�ضتقاق 
اإلينا  و�ضل  ال��ذي  الأم��ري��ك��ي  انت�ضارها  م��ن 
الزراعة  مبادئ  كل  تناق�ض  غريبة  حمى  يف 

والغذاء.
واأن��ا  وا�ضنطونيا  م��ن  ه��ن��اك،  م��ن  اأب���داأ 
اأ���ض��ت��ه��ل ع��ودت��ي ل��ه��ذه امل��ج��ل��ة ال��ت��ي ميكن 
اأزعم  بل  منزل،  لكل  اأهمية  الأكر  اإعتبارها 
للحكومة  اأهمية  الأك��ر  تكون  اأن  يجب  انها 
و�ضوؤونها  وتعليمها  �ضحتها  وزارات  تئن  التي 
الجتماعية من الإثلث املعطوبة يف املجتمع، 
ثلث م�ضاب بال�ضكري، وثلث بال�ضمنة، وثلث 
امل��ع��اين«،  »تغريد  ل���دار  ف�ضكرًا  ب��ال��ره��اب، 
وع��راب��ه��ا ه���ذا ال��وف��اء مل��ن ك��ت��ب ه��ن��ا لأرب���ع 
امللح  �ضنوات، قبل انقطاع �ضبه ق�ضري، ونر 
و�ضلوكياتنا  الغذائية  ع��ادات��ن��ا  ج��روح  على 

»الطعامية« اإن �ضحت العبارة.
»االوا�ضنطونيا«  نخيل  عدد  تتوقعون  كم 

االستبداد بـ»واشنطن«
يف الريا�ض وحدها؟ اأزعم انه عدد الفيلت 
م�ضروب يف اثنني على الأقل، وبع�ض الفنادق 
احلكومية  وامل���ق���رات  اأرب���ع���ة،  يف  م�����ض��روب 
الرئي�ضة  وال�����ض��وارع  ع�����ض��رة،  يف  م�����ض��روب 

م�ضروب يف مئة، وهكذا دواليك.
هذا  م��ن  الأ���ض��ج��ار  مليني  ع��ن  نتحدث 
اإنها تبدو من  اأحدثكم عنها،  النوع، ودعوين 
املنظر،  جميلة  وا�ضتطالت  طالت  واإذا  بعيد 
جمال ل يتحقق اإل بعد �ضنوات طويلة، ولنوع 
واحد من اأنواعها الأربعة اأو اخلم�ضة املوجودة 
اجلائع،  النحيل  »اخل�ضر«  ذو  ال�ضوق،  يف 
كم  النا�ض  بها  ينغ�ض  ما  غالبًا  التي  والبقية 
لها جذع  »البوتك�ض«  بعرو�ض من  ينغ�ض رجل 
والت�ضذيب  التهذيب  اإل��ى  وحت��ت��اج  �ضميك، 
وبها  لها،  يذكر  ظل  ل  وه��ي  م��ادي��ًا،  املكلف 
بحملها  ينوء  نزعها  وعند  ب�ضعة،  اأ���ض��واك 

الع�ضبة من العمال.
وال�����ض��م��اد، والأم����وال،  امل���اء  كميات م��ن 
ومن  هنا،  وم��ن  ���ض��يء،  ل  الثمرة؟  ه��ي  وم��ا 
اجل�ضدي  الغذاء  وعامل  املجلة،  الغذاء  عامل 
والجتماعي  وال��رتب��وي  واملعنوي  وال��روح��ي 
والقت�ضادي ادعو للتوقف عن غر�ضها يف كل 
بيت جديد، واإلى م�ضاريع نزعها من كل بيت 
الذين  اأ�ضدقائي،  وبع�ض  فعلت،  كما  قائم، 

»دندرت« على روؤو�ضهم.
يف بلد �ضحراوي يكلف برميل املاء املحلى 
ما  يكون  اأن  يجب  النفط،  برميل  من  اأك��ر 
ن�ضقيه كل يوم �ضيئًا نرجو ح�ضاده، اغر�ضوا 
الى  و�ضلنا  فلو  وال��ت��وت،  وال���لرجن  الليمون 
على  طن  اإلى  �ضن�ضل  مثمرة،  �ضجرة  مليون 
الأقل من نوع من هذه الأنواع، فان مل تريدوا 
النوع  م��ن  ورودًا  فتغر�ضوا  مثمرة،  زراع���ة 
ال�ضبور، فتح�ضلون على القل على اجلمال 

والرائحة.
بلد  اأو  مدينة  امتداح  البع�ض  من  ن�ضمع 
بيوتها  واأر�ضفة  عتبات  اأو  �ضرفاتها  كل  لأن 
كل  غ��ريه،  اأو  الليمون  اأو  باليو�ضفي  مزروعة 

نفعل  ل  فلماذا  اثنتان،  او  �ضجرة  فيه  بيت 
جم��رد  غ����ذاء،  بع�ض  ع��ل��ى  ونح�ضل  امل��ث��ل، 
وتغذي  اأج�ضامنا بحبور،  تغذي  عينة رمزية، 
عقول اأطفالنا ون�ضائنا باأن هناك رحلة تبداأ 
واأكل �ضيء على  بالغرا�ض، وتنتهي باحل�ضاد 
املائدة، تلك الرحلة التي ل ي�ضاهدونها ال يف 

كتب املطالعة.
ميكن  اأن��ه  �ضنني،  بعد  اأبنائنا  �ضيتعلم 
كل  ومعها  الثمار،  مليني  الريا�ض  تنتج  اأن 
ديارها،  الى  »الوا�ضنطونيا«  ولتذهب  املدن، 
ب��دًل  حطبًا  نقطعها  اأو  ت�ضديرها،  فلنعد 
يف  كما  اأك��واخ��ا  بها  نبني  اأو  ا�ضترياده،  من 

ال�ضرتاحات.
درو�ض  املنزل  داخل  املثمرة  الأ�ضجار  يف 
اأجمل  ورائحة  الأر���ض،  واقرتاب من  جميلة، 
للأوراق والثمار، والهداف الأخرى متحققة، 
فهناك الظل، وهناك تقلي�ض الغبار اأو احلد 
منه ن�ضبيا، وهناك خربة حياتية جتدنا اأهل 
العدد  ه��ذا  بدليل  اإليها  ت��واق��ون  ال�ضحراء 
الثمار  لأكل  وامل�ضافرين  امل�ضاتل،  من  الهائل 

اليانعة من ال�ضوارع.
فاتورة  توفري  عن  بحث  امل�ضاألة  لي�ضت 
لكنها  الفاكهة،  اأو  اخل�ضر  من  امل�ضرتوات 
فائدة  ل  مما  تخل�ض  حياتية،  ن�ضبية  جمرد 
للجهد  حا�ضنة  يكون  اأن  ميكن  ما  ال��ى  منه 
لنيل  ال�ضرب  على  للأجيال  ومربية  وامل���ال، 

احل�ضاد.
حتقيق  �ضي�ضعب  املناطق  م��ن  كثري  يف 
ومنتجاتنا  ن���زرع«،  مم��ا  ن��اأك��ل   « ان  معادلة 
لكن  معقولة،  اأ�ضعارها  ت��زال  ل  ال��زراع��ي��ة 
للزينة  تكون  اأن  الزينة فقط، ميكن  اأحوا�ض 
ميكننا  ب�ضيطة  فكرة  جمرد  وهذه  والفائدة، 

النظر اإليها بعمق.
ت�ضتبد وا�ضنطن اأحيانا بالقرار اأو ببع�ض 
مرجوة،  وا�ضحة  ثمرة  ب��دون  العامل  اأن��ح��اء 
فلن�ضتبد نحن بنخلتهم يف رجاء ثمرة جميلة 

يانعة نقطفها ذات »ربيع«.
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