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لمنتج  العام  المدير  اأمين،  رفيق  ايهاب  اأ/  اأكد 
منتجات  اأن   وجامبل:  بروكتر  عالميًا،  براون 
التي  المنتجات  اأكثر  من  واحدة  تعد  براون  
تحظى بثقة الم�شتهلكين، لي�س فقط في م�شر بل 
على م�شتوى العالم، نظرا لإيمان الكثيرون بقدرة 
اأجهزة براون على التحمل، حيث ت�شتهر باإمكانية 
العتماد عليها وطول فترة بقائها وقوة تحملها. 
واأ�شار اإلى اأن �شعار ال�شركة »�شنعت لتحدث فرقا« 
على  قائم  حياة  اأ�شلوب  هو  بل  �شعار  مجرد  لي�س 
لن  اإننا  واأ�شاف:  ال�شركة.  داخل  الواقع  اأر�س 
نر�شى اأبدا بالنجاح الذي نحققه، ون�شعى ب�شكل 
تجديد  خالل  من  اأف�شل،  هو  ما  لتحقيق  دائم 
الم�شتهلكين  لحتياجات  بال�شتجابة  التزامنا 
حتى الو�شول لر�شائهم التام في كل يوم جديد. 
واأكد اأن ال�شوق الم�شري واحدا من اأهم الأ�شواق 
العالمية لدى ال�شركة، و�شيتم في الفترة المقبلة 
الم�شري  ال�شوق  داخل  ال�شتثمار  حجم  زيادة 
نظرا لكونه اأكبر الأ�شواق نموا. م�شيرا، هناك 9 
10 في م�شر يرحبون بدخول منتجات  اأ�شل  من 
ال�شركة لبيوتهم وهذا لي�س نابعا من فراغ بل هي 

الثقة بكل ما تحمله من معنى.

 أ. ايهاب رفيق أمين  
المدير العام

لمنتج براون عالميًا

براون
صنعت لتحدث فرقًا

ليس مجرد شعار بل أسلوب حياة قائم على أرض الواقع
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العلمي  تاريخ سيادتكم  التعرف على  نود  بداية 
والمهني للوصول لهذا المنصب الهام؟

السياسية بجامعة  بعد تخرجي من كلية االقتصاد والعلوم 
القاهرة التحقت بشركة G&P سنة 1995 في قسم التسويق 
في  دبلومة  على  حصلت  الوقت  نفس  وفي  والمبيعات، 
التسويق واالعالن من الواليات المتحدة. وخالل العشرون 
من  الكثير  في  عملت  الشركة  في  قضيتها  التي  عاماً 
المناصب في عدة دول إلى أن أصبحت مدير عام براون 

عالمياً حيث أقود عملي من جنيف بسويسرا .

ال أحد ينكر نجاح وانتشار شركة براون سواء عالميا 
الذي  وما  الشركة؟  هذه  تأسست  متى  محليا،  أو 

يميز منتجاتها عن باقي المنتجات األخرى؟
تأسست براون عام 1921 على يد ماكس براون. وتشتهر 
وجودتها  بتصميماتها  العالم  أنحاء  جميع  في  منتجاتها 
ومبتكراتها الحديثة. وتحوى مجموعة براون قرابة الـ200 
منتج في 10 فئات هي: ماكينات الحالقة الكهربائية وأجهزة 
القهوة  إعداد  وماكينات  المطبخ  وأجهزة  الشعيرات  قص 
قياس  وأجهزة  الجسم  حرارة  قياس  وأجهزة  والمكاوي 
واألسنان  بالفم  للعناية  الكهربائية  واألجهزة  الدم  ضغط 
والساعات واآلالت الحاسبة. وتحتل براون صدارة السوق 

العالمية في خمس من هذه الفئات.
أهم  من  وهذا  األلمانية،  التكنولوجيا  على  براون  تعتمد 
األسباب التي جعلت براون رقم واحد في األسواق المحلية 
والعالمية وهذا ما هدفنا اليه وتحقق، وتعد براون خاصة 
المصري،  السوق  في  األولى  النسائية  العناية  فئة  في 
األخيرة  اآلونة  بروان  أطلقتها  التي  التاسعة  الفئة  وهناك 
وهي أحدث ما كينية إزالة شعر ليس في بروان فقط بل 
على مستوى شركات العالم كله، فكل ما تحققه براون من 
نجاح يعود إلى سببين أساسيين؛ األول: كما قلنا االعتماد 
على التكنولوجيا األلمانية والسبب الثاني: الثقافة التي يتمع 
فقط على  ليس  المنتج  فهم  تمكنه من  المستهلك والتي  بها 
 ،)p&g( الشركة مستوى براون بل على جميع منتجات 
المستهلك  عن  الثقافة  في  مختلف  المصري  فالمستهلك 

األوروبي والمستهلك األمريكي.

هلى المنتج المطروح في السوق المصري يختلف 
على  األخرى  األسواق  في  المطروح  المنتج  عن 

مستوى العالم؟
ليس هناك أي اختالف في جودة وكفاءة المنتج من دولة 

الشركة،  منتجات  من  منتج  أي  أساس  فالجودة  ألخرى، 
فالمصنع األساسي موجود في ألمانيا وهو المورد والموزع 
ال  ألمانية  صناعة  المنتجات  فجميع  العالم.  مستوى  على 
فرق بينها في أي شيء مما جعل لها القدرة على االنتشار 
يرحبون  مصر  في   10 من   9 فهناك  الباهر،  والنجاح 

بدخول منتجات الشركة لبيوتهم.

ما هي الفكرة من وراء شعار عالمة براون »صنعت 
لتحدث فرقا«؟

لدى الشركة الرئيسية p&g(( هدف ورسالة رئيسية وهي 
التحسين من حياة المستهلك، وهذا نابع من إيماننا أن هناك 
أشياء صغيرة جيدة من الممكن أن تغير من حياة اإلنسان 
المنتجات  األشياء  إلى األفضل واألحسن، من ضمن هذا 
التي  الحالقة  ماكينات  من  بداية  يستخدمها  التي  اليومية 
وحتى  يستخدمه  الذي  الشامبو  كذلك  براون  يستخدمها 
هذه  كل  في  نعمل  كشركة  ونحن  أيضا.  الغسيل  مسحوق 
الفئات ويؤمن الكثيرون بقدرة أجهزة براون على التحمل، 
بقائها  فترة  وبطول  عليها  االعتماد  بإمكانية  تشتهر  حيث 
وقوة تحملها. وهذا هو سر شعارنا »صنعت لتحدث فرقا«

ما هو الجديد الذي سيتم طرحه قريبا في السوق 
المصري؟

في اآلونة األخيرة، رأت براون زيادة توجه سيدات مصر 
إلى االعتناء بأنفسهن أكثر والتطلع إلى المزيد من المنتجات 
األكثر تطورا في هذا المجال، لذا قررت براون عمل منتج 
جديد يسمى )I P L( أو التكنولوجيا الضوئية إلزالة الشعر 
بالضوء كأنه ليزر. هذا الجهاز موجود في شركات أخرى 
منافسة على مستوى العالم، لكن ما يميز منتج براون هو: أوال 
أنه يوفر لمستخدميه منتهى األمان. ثانيا: النبضات الضوئية 
التي يطلقها هذا الجهاز تختلف قوتها من حيث درجة لون 
والسيدة  البيضاء  السيدة  بين  المقارنة  السهل  من  البشرة. 
السمراء، لكن الشخص الواحد تختلف فيه درجة لون البشرة 
من منطقة إلى أخرى، هذا الجهاز هو الوحيد في العالم الذي 
يستطيع تحديد درجة لون البشرة، وعلى هذا األساس يقدر 
ويحدد قوة النبضات الضوئية المستخدمة في هذه المنطقة. 
ويحتوي الجهاز على كتالوج يبين كيفية استخدامه باإلضافة 
أو  توزيعه  أماكن  في  الشركة  من  أفراد  بعض  تواجد  إلى 
بيعه لإلجابة على تساؤالت المستهلك. باختصار وفرنا لكي 
سيدتي الجهاز اآلمن الذي يمكنك استخدامه في المنزل بكل 
التقييد  أو  تجميل  مراكز  إلى  الرجوع  دون  وأمان  سهولة 
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بوقت معين وبعيدا عن بذل الكثير من المجهود.
منذ  وسرعة  دقة  األكثر   silk-epil منتجنا  توفير  أيضا 
يوفر  والذي  براون،  من  الشعر  إزالة  ماكينات  إختراع 

عناية كاملة لبشرة المرأة.
من  الكثير  سيشهد  القادم  العام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الحالقة  ماكينات  فئة  من  جديدة  منتجات  التطوير وطرح 
الرجالي، ونحن نتوقع أن خارطة هذه الفئة ستتغير تماماً 

بعد طرح هذه المنتجات الجديدة.

 ماهو حجم استثمار براون في مصر؟
دوالر،  مليون   10 بنحو  في مصر  االستثمار  حجم  يقدر 
 2018 نهاية  في  أو  القادمين  العامين  وهناك خطة خالل 
سيتم زيادة هذا االستثمار ليصل لنحو 20 مليون دوالر؛ 
استثمارنا  فتقدر  األوسط  الشرق  في  أما  مصر،  في  هذا 
من  أكثر  العالم  مستوى  وعلى  دوالر،  مليون   50 بنحو 

مليار دوالر.

)المستهلك  كما هو معرف أن شعار الشركة هو 
هو مديرنا(. هل هناك دراسات وأبحاث تقوم بها 
السوق؟  احتياجات  لمعرفة  العالم  حول  الشركة 
الشركة في مصر  بها  قامت  دراسة  آخر  وما هي 

وطرح منتج جديد بناءا على هذه الدراسة؟
كل  يعلو  دليل مضيء  لدينا  دوما  كان  نجاحاتنا  كل  وراء 
الذي  فشعارنا  المستهلكين.  إلى  االستماع  وهو  أال  شئ، 
يقول بأن »المستهلك هو مديرنا« ليس مجرد شعار، وإنما 
أسلوب حياة يحكم عملنا بشكل يومي، ويجعلنا نسعى بشكل 
مستمر إلقامة عالقات مبنية على الثقة واالحترام والصداقة 
المستمرة  دراستنا  لنا  وتسمح  المستهلكين.  مع  المتبادلة 
باالستجابة  الشرائية  وعاداتهم  المستهلكين  لتفضيالت 
المباشرة الحتياجاتهم طوال الوقت. فنحن نستمع عن قرب 
لتطلعات واهتمامات وتعليقات آالف المستهلكين من خالل 
هو  أوحد  بهدف  الساخن،  والخط  المستهلكين  خدمة  قسم 
الوصول لرضاء المستهلكين بكل سرعة ودقة. فلدينا في 
 CMK( )CONSUMMER( قسم خاص يسمى ))p&g
األشخاص  أو   )MARKTING KNOWLEG
السوق والمستهلك، فوظيفتهم األساسية  المسئولة عن فهم 
هي معرفة احتياجات السوق والمستهلك وعلى هذا األساس 
يقومون بعمل دراسات وتقديمها إلى الشركة لتوفير المنتج 
الشركة  شعار  بذلك  ليتحقق  المستهلك  رغبات  يلبي  الذي 
)المستهلك هو الرئيس أو المدير(، وهذا ما تم بالفعل في 

.)I P L( مصر وعليه سيتم طرح المنتج

ما هي الخدمات التي تقدمها بروان للعميل بعد 
البيع )خدمات مابعد البيع(؟

مجال  في  خاصة  جدا  مهمة  البيع  بعد  ما  خدمة  تعتبر    
األجهزة الكهربائية، فأي منتج من منتجات براون له فترة 
حقوق  بكل  المستهلك  يتمتع  الفترة  هذه  وخالل  ضمان، 
الضمان، فنحن لدينا مركز خدمة ما بعد البيع له رقم معين 
معروف يقوم هذا المركز بعمل الصيانة الالزمة لألجهزة، 

أو تصليحه، أو تغييره.

ماهو حجم انتشار براون عالميا؟
تتواجد براون في جميع البالد المتواجدة فيها p&g(( وهى 
موجودة في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، البالغ 
 ،))p&g من  رئيسي  جزء  فبراون  دولة.   198 عددها 
ونحن لدينا المنتجات ذات القيمة األكثر من مليار دوالر، 
منتجات  شركة  أكبر   ))p&g فــ   ، منهم  واحدة  وبراون 
سريعة الدوران في العالم فنحن المنتج األكثر انتشار على 

مستوى العالم.

قياسيا  رقما  جامبل  آند  بروكتر  شركة  سجلت 
84 مليار دوالر على  2012، يعادل  للمبيعات عام 
مدار عام واحد. ما هي أهم المعايير التي طبقتها 

الشركة للوصول لهذا الرقم القياسي؟ 
لكي نقدم للمستهلك على مستوى العالم أفضل منتج ممكن، 
هو ما جعلنا نقدم هذا القدر من المبيعات وجعلنا األفضل 
 300 من  أكثر  لديها  فالشركة  العاستهلم،  مستوى  على 
منتج أو ماركة تمس حياة ما يزيد عن 4 مليار ملك حول 
العالم، كل هذا يجعلنا نسير نحو مواصفات ومعايير تلبي 
لنا أن  العالم. وهذا يضمن  احتياجات كل مستهلكينا حول 
لغة  على  أيضا  معتمدين  العالم  مستوى  على  األول  نظل 

التصاميم الجديدة القادرة على إحداث الفارق.

الحاصلة عليها براون؟ وأهم  الجوائز  ما هي أهم 
األجهزة من براون الحاصلة على جوائز فى الفترة 

األخيرة؟
حصلت براون على العديد من الجوائز على مدار تاريخها 
الطويل ومن الصعب حصرها؛ من  الجوائز التي حصلنا 
تايمز  الصنداي  جائزة   ، فقط  السابقين  العامين  في  عليها 
 2015 عام  وفي   ،2016 لعام  للحالقة  منتج  ألحسن 
في  الرجالي  للحالقة  منتج  أحسن  جائزة  على  حصلت 
المملكة المتحدة على منتج كول تك، و على جائزتين في 

ألمانيا على الفئة التاسعة  للرجال وللنساء
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في  براون  مبيعات  مدير  أكد عمرو حسنين 
مصر  أن  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
تركز  التي  النامية  األسواق  أهم  من  واحدة 
نظرا  وجامبل«،  »بروكتر  شركة  عليها 
لكونها سوقا كبيرا قادرا على النمو وتقبل كل 
ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. مشيرا إلى 
إن فئة العناية النسائية تعد من أكثر الفئات 
المصرى،  السوق  في  نجاحا  حققت  التي 
ليس  براون،  منتجات  في  للثقة  نظرا  وذلك 

فقط في مصر، بل في جميع أنحاء العالم.

للشركة،  بالنسبة  مصر  وضع  هو  ما 
منطقة  في  كبيرا  سوقا  مصر  كون 

الشرق األوسط؟ 
دعنا نقول أن براون ليست شركة بل ماركة 
 ،))p&g وجامبل  بروكتر  لشركة  تابعة 
وتعتبر مصر واحدة من أهم األسواق النامية 
للشركة في العالم، بل تعتبر من أهم 11 سوقا 
على مستوى العالم كالهند والبرازيل، والتي 
نظرا  أكثر  عليها  التركيز  الشركة  قررت 
لديها  المصرية  السوق  بأن  الشركة  لرؤية 
قدرة كبيرة علي النمو، أيضا االستثمارات 
على  بالنفع  تعود  مصر  في  الموجودة 
الشركة. فلدينا 3 مصانع في مصر  تخدم 
جزَء كبيرا من أفريقيا. وبداية من العام القادم 
ستوضع خطة للتركيز أكثر علي مصر في 
براون  منتجات  نمو  فحجم  المقبلة،  الفترة 
في مصر في الفترة األخيرة غير مسبوق، 
أسرع  بجائزة  مصر  فوز  إلى  أدى  مما 
 نمو  لمنتجات الشركة علي مستوي العالم.

لمنتجات  الموزعين  من  اثنين  لدينا  فنحن 
الشركة في مصر ، هما »الشركة المتحدة 
للتجارة والتوزيع« والتي تقوم بالتركيز علي 
بالتركيز  تقوم  أخرى  الصيدليات، وشركة 
على باقى السوق. ونظرا للمجهود المبذول 
جائزة  منح مصر  تم  الشركتين  هاتين  من 

السوق األكثر نموا على مستوى العالم. 

التي  والفئات  المنتجات  عدد  هو  ما 
الثالث   هي  وما  براون؟  تقدمها 
التي تحتل بها بروان صدارة  فئات 

السوق العالمية؟

هي  لبراون  األساسية  فئات  الثالث 
ومكاوي  )السشوار  بالشعر  العناية  أوال: 

الشعر وغيرها......(
ثانيا: العناية النسائية )silk-epil ( ونحن 
نحاول التركيز أكثر علي هذه الفئة لجعل 
المنتج مسئول عن جمال المرأة من األلف 
إلى الياء، فالجميع يعلم أن silk-epil هي 
في  واحد  رقم  وأنها  الشعر  إلزالة  منتج 
العالم، فالمنتج الجديد ليس دوره األساسي 
هو إزالة الشعر  بل هو مسئول عن جمال 

المرأة بوجه عام. 
سيتم  والذي  للرجال  الحالقة  فئة  ثالثا: 
المقبلة.  الفترة  عليه  التركيز  أيضا 
لتقديم  التجديد  في  يوم  كل  نستمر  فنحن 
المستهلكين  حياة  تحسن  ممتازة  منتجات 
العالم.  مستوى  وعلى   المصريين 
كما نهدف إلى تصميم أجهزتنا بحيث تتميز 
بتفاصيل تجعلها تُحدث فرقاً في حياة الناس، 
وإلى إضفاء الحياة على تجارب المستهلكين 
براون«.  »لحظة  نسميه  ما  خالل  من 
وتتلخص هذه الفكرة من خالل شعار عالمة 

براون »ُصنعت لتُحدَث فرقاً«.
ما هي أهم المعايير المستخدمة في 
اختيار موظفي الشركة؟ وهل هناك 
للعاملين  الشركة  تقدمها  تدريبات 

بها؟
على  شركة  أي  وتقدم  نجاح  لضمان 
أفضل  اختيار  يجب  العالم  مستوى 
أهداف  تحقيق  على  القادرين  األشخاص 
الشركة، وتعد  »بروكتل آند جامبل« من 

وفقا  بالتعيين  تقوم  التي  القليلة  الشركات 
 )remote for with in( يسمى  لمبدأ 
بمعنى إنها ال تقوم بتعيين األشخاص ذوي 
بعض  في  إال  الشركة  خارج  من  الخبرة 
الحاالت االستثنائية. أما األغلبية فتكون من 
حديثي التخرج ويتم تدريبهم للوصول إلى 
أعلى المستويات، وذلك بعد خوض العديد 
تضعها  التي  واالختبارات  المقابالت  من 
ألشخاص  اللجوء  يمكن  ال  أي  الشركة. 
من خارج الشركة لديهم خبرة 10 سنوات 
داخل  الموجودين  األشخاص  بأن  إيمانا 
 الشركة قادرين على تحقيق أهداف الشركة.

في  يعتمد  وجامبل  بروكتر  نجاح  إن   
األساس على تميزها في إدارة المواهب، 
الداعمة  العمل  بيئة  لموظفينا  نوفر  فنحن 
التفوق وممارسة  لهم  تتيح  التي  والملهمة 

كامل قدراتهم.«
من  يتم  رئيسية  معايير  ثالث  وهناك 

خاللها اختيار العاملين لدى الشركة: 
مع  التعامل  في  الشخص  قدرات  أوال: 
خالل  من  تقييمه  يتم  والذي  الناس، 

المقابالت.
مع  التعامل  في  الشخص  قدرات  ثانيا: 

المواقف المختلفة وضغط العمل.
التفكير،  كالذكاء،  العقلية  القدرات  ثالثا: 
على  والقدرة  الجديد  تقديم  على  القدرة 
أفكار  من  لديه  ما  أفضل  وتقديم  اإلبداع 

تساعد في تقدم الشركة.

ماذا عن قائمة )ايون هيويت( والتي 
ضمن  من  بها  الشركة  إدراج  تم 
منطقة  في  شركات  عشر  أفضل 

الشرق األوسط؟
هذه القائمة تمنح للشركات األفضل والتي 
ونحن  لديها،  العمل  في  الناس  يرغب 
التسع  10 شركات على مدار  من أفضل 
سنوات الماضية والتي يرغب الكثير من 
لديها وهذا  العمل  العالم  األشخاص حول 

ليس غريبا على الشركة.

عمرو حسنين  
مدير مبيعات براون

 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

10P H A R M A  T O D AY
i s s u e  4 4



11 P H A R M A  T O D AY
i s s u e  4 4 



شركة  وضع  علي  التعرف  نود  البداية  في 
بروكتر وجامبل )P&G( في مصر من خالل 

الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع؟
تعتبر شركة )P&G( من أكبر الشركات الموجودة 
المتحدة  الشركة  في  مسئولين  ونحن  العالم،  في 
منتجاتها  بعض  توزيع  عن  والتوزيع  للتجارة 
كير  أورال  وأصناف  جيليت  أصناف  خالل  من 
علي  الصيدليات  قطاع  في  هذا  براون.  وأصناف 

مستوي الجمهورية. 
وتعتبر براون تابعة أو جزء من )P&G(. هذا وقد 
حققنا في العامين السابقين نمواً كبيراً وغير عادي 
العمالء  عدد  ومن حيث  المبيعات  من حيث حجم 

التي تعاملت مع الشركة في منتجات براون. 
ماذا عن تواجد وانتشار براون داخل مصر؟ 

والتوزيع،  للتجارة  المتحدة  لنا كشركة  بالنسبة  كبير  هناك تحدي 
كهربائية  )أله  ماكينة  أي  علي  الحصول  يريد  عندما  فالمستهلك 
لالستخدام الشخصي( عادة يذهب مباشرة إلي الهايبر أو السوبر 
الصيدليات  إلي  يتجه  وال  وغيرها،  الكبيرة  المحالت  أو  ماركت 
لشراء هذه الماكينات إال قليالً ، فقمنا بتوفير هذه المنتجات داخل 
الصيدليات. فعلي سبيل المثال منذ عامين كنا نتعامل مع 1200  
صيدلية واليوم وصلنا إلي3000  صيدلية في أقل من عامين فقط، 
ويعد هذا إنجازاً غير معهود، فمن الطبيعي أن الصيدلي يهتم في 

المقام األول بتوفير األدوية وأدوات التجميل.
 وعندما نتحدث مع الصيدلي عن توفير ماكينات عناية للسيدات أو 
الرجال فإنه يشعر بالقلق، لكن عندما يتعلق األمر ببراون المنتج 
العالمي ذو التكنولوجيا األلمانية مع شركة توزيع كبيرة مثل الشركة 
المتحدة للتجارة والتوزيع يختلف األمر تماما، فجانبي المعادلة لهما 
ثقلهما في السوق، فمن الطبيعي أن تكون النتيجة النجاح واالنتشار. 
داخل  جديد  دعاية  شكل  تقديم  بعد  خاصة  بالفعل،  تم  ما  وهذا 
الصيدليات وهو )Touch & Feel( بمعني توفير إستاند داخل 
الصيدلية يوجد به أنواع من ماكينات براون مما يساعد المستهلك 
على تقييم المنتج  بنفسه من حيث التصميم، والحجم، والملمس، 
وكيفية االستخدام، والحكم عليه قبل شراءه. وهذا علي خالف ما 
كان الوضع عليه قبل ذلك، حيث كان من الصعب فتح عبوة المنتج 
ومعاينته قبل الشراء، وألن الخطة األساسية للشركة الفترة المقبلة 
هو مضاعفة حجم المبيعات خالل السنوات الثالثة القادمة فقد تم 

توفير كل سبل الدعاية للوصول للمستهلك. 
أو القطاعات األكثر انتشارا لبراون خاصة  الفئات  ما هي 

في مصر ؟ وما هي أسباب هذا االنتشار ؟ 
براون مقسمة إلي ثالث قطاعات وهي العناية النسائية من خالل 
منتج إزالة الشعر Silk – epil  وفئة العناية بالشعر من خالل 

السشوارات والمكاوي، وفئة الحالقة للرجال. 
 فالطبيعي مع انتشار هذه المنتجات فقد تم تحقيق ثالث أضعاف 
نسبة المبيعات عما سبق، فشركة )P&G( شركة عالمية وبراون 
باعتبارها جزء منها فجميع منتجاتها تتم بناءاً علي دراسة دقيقة 
ووافية عن احتياجات المستهلك والبحث دائماً عن المنتج الذي يوفر 

الوقت والجهد واألمان لمستخدميه. فالجميع يبحث 
المرغوب  والنتيجة  والجهد  الوقت  له  يوفر  عما 
فيها، خاصة أن أحداث اليوم سريعة والكل أصبح 
في عجلة من أمره فمنتجات براون تحقق للمستهلك 
كل ما يرغب فيه. وهذا سر نجاح براون خاصة 
النجاح  لهذا  الرئيسية  األسباب  ومن  مصر.  في 
واالنتشار هو فريق العمل لدي الشركة، فالجميع 
كان له دور في هذا النجاح، كما أن هناك متابعة 
مستمرة من جانب الشركة لتوفير كافة المعلومات 
وبالتالي  براون  عالم  في  جديد  هو  ما  كل  حول 

يساعدنا هذا على تحقيق نتائج إيجابية. 
ما هي العوامل التي تعتمد عليها الشركة 
انتشار  في  والتوزيع  للتجارة  المتحدة 

منتجات براون في قطاع الصيدليات:- 
االعتماد على قوة الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع، حيث أنها أكبر 
شركة في مصر والشرق األوسط في التعامل مع الصيدليات ولها 
خبرة كبيرة في هذا المجال، االعتماد علي اسم براون، فالجميع 
يعلم أنها تكنولوجيا ألمانية المعروف عنها الكفاءة والدقة والقدرة 
على التحمل عن أي صناعة أخرى، استغالل الدعاية المستخدمة 
أدوات  استغالل  بوك(،  فيس   – )فضائيات  الميديا  في  للمنتجات 
 Touch& –دعاية داخل الصيدليات من خالل )كتالوج– إستاند
للصيدليات مع  في زياراته  البيع  لفريق  الدائمة  المتابعة   ،)Feel

وجود تقرير عن كل زيارة توضح ما يريده الصيدلي. 
ما الذي يعنيه شعار الشركة )صنعت لتحدث فرق(؟ 

أفضل  وجود  علي  قائم  فرقاً(   لتحدث  )صنعت  براون  شعار 
المنتجات بأحدث تكنولوجيا لمساعدة المستخدم في شعوره بوجود 

ما يتمناه عند استخدامه منتجات براون.  
التي حصلت عليها خالل متابعتك  الجوائز  ما هي أهم 

لمنتجات براون؟ 
بداية الجوائز التي حصلت عليها هي جائزة للشركة المتحدة للتجارة 
والتوزيع وقد تسلمتها أنا نيابةً عن الشركة، وهذا ألني مدير مبيعات 

مصر لقطاع الصيدليات.  
أما بخصوص نوع الجائزة فهم جائزتين في خالل 6 شهور:- 

األولي في دبي:- 
والشرق  الخليج  منطقة  في  نموا  األعلي  الموزع  جائزة  وهي    

األوسط وشمال إفريقيا. 
الثانية في سويسرا:-

   وهي جائزة الموزع األعلي نمو في العالم وهي أعلي جائزة تمنح 
من براون.  

علي  الحصول  في  ساعدني  من  كل  أشكر  أن  فرصة  أنها  وأجد 
والتوزيع،  للتجارة  المتحدة  للشركة  البيع  فريق  من  الجائزة  تلك 
واألستاذ/ عمرو حسنين مدير مبيعات براون في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، واألستاذة/ أمنية عزمي مديرة التسويق في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.

رضا عويضة 
مدير مبيعات قطاع الصيدليات

بالشركة المتحدة للتجارة والتوزيع 
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أمينة عزمى
مديرة تسويق براون فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مهمتنا فى براون هى توفير أفضل المنتجات إلزالة الشعر بأفضل 
تكنولوجيا من براون.

نحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل تشكيلة منتجات للعناية بالجسم، 
العمرية  الفئات  لمختلف  للرجال  وكذلك  للنساء،  والوجه  والشعر، 

واالقتصادية.

جائزة دبي:- 
الموزع  جائزة  هي   
منطقة  في  نمو  األعلى 
األوسط  والشرق  الخليج 

وشمال إفريقيا. 

جائزة سويسرا:- 
الموزع  جائزة  هي 
األعلى نمو في العالم 
وهي أعلي جائزة تمنح 

من براون.  
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هل صيام رمضان يؤدي إلى زيادة عدد 
ساعات النوم؟

 ناقشت العديد من الدراسات تأثير صيام شهر رمضان 
ال  النوم  ساعات  عدد  المجمل  في  أنه  وجد  النوم.  على 
وجود  من  الرغم  الشهور،على  بباقي  مقارنة  يتأثر 
إذا كان  السنة  الشهر في  اختالفات طفيفة حسب موعد 
صيفًا أو شتاءاً وأوضحت دراسة أن كفاءة النوم ال تتغير 
في رمضان إذا تم إتباع مواعيد محددة للنوم واالستيقاظ.     

 كيف يؤثر نمط الحياة في رمضان على 
النوم؟ 

بلد  من  تختلف  وتقاليد  بعادات  الكريم  الشهر  يرتبط 
ألخر وتؤثر على نمط الحياة المعتاد. فالعديد من الناس 
الدسمة  الوجبات  وخاصة  بالطعام  رمضان  يربطون 
الوقت  زيادة  طريق  عن  النوم  على  تؤثر  والتي  ليالً 
العمل  يبدأ  رمضان  في  أيًضا  للنعاس،  تحتاجه  الذي 
بجانب  أكبر  بشكل  المساء  في  تفتح  واألسواق  متأخًرا 
زيادة االجتماع بالعائلة واألصدقاء بعد اإلفطار، ونتيجة 
يترتب  مما  ليالً  النوم  نقص  من  الشخص  يعاني  لذلك 
المزاج  للنوم وتغيرات  والميل  بـالكسل  عليه اإلحساس 
صباًحا، فيلجأ الشخص إلى النوم لساعات طويلة نهاراً.

التغيرات الفسيولوجية التي تؤثر على 
النوم في رمضان:

في  النوم  على  تؤثر  التي  العوامل  من  العديد  يوجد   
رمضان:  التغير المفاجئ في وقت النوم والطعام يؤدي 
فترتفع  درجة  ليالً  الغذائي  التمثيل  معدل  زيادة  إلى 
حرارة الجسم ويؤدي ذلك إلى تأخر النوم فمن الطبيعي 
أن تقل درجة حرارة الجسم في بداية النوم لتساعد على 

النوم بسهولة يتبع ذلك انخفاض في درجة حرارة الجسم 
نهاًرا نتيجة للصيام فيجعلك تشعر بالنعاس ببساطة فإن 

الساعة البيولوجية تعكس.
تنظيم نومهم في  يواجهون صعوبة في  الكثير ال  ولكن 
رمضان بل وال يشعرون بالخمول والحاجة للنوم نهاراً. 
فالدراسات أثبتت أن النظرية السابقة ليست بالضرورة 
باأليام  مقارنة  النوم  على  يؤثر  ال  فالصيام  صحيحة، 

العادية. 
  نظم يومك في رمضان لتحظي بنوم أفضل ليال: النظام 
اليومي هو الحل األمثل للحصول على نوم هادئ ليال.  

◆��نظم نومك: عليك بإتباع موعد نوم ثابت يوميا حتى 
في أيام العطلة، و إذا واجهت صعوبة في النوم حاول 
االسترخاء قليالً أو أخلد للنوم عندما تكون مرهقًا.  

تناول  اعتدل في  تتناوله:  الذي  الطعام  لنوع   ◆��انتبه 
الطعام و ابتعد عن تناول المنبهات قبل الذهاب للنوم. 
ليالً  أفضل  نوم  على  لتحصل  القيلولة:  وقت  ◆��قلص 
دقيقة،   30  -10 إلى  القيلولة  وقت  تقليص  حاول 
فالنوم ساعات طويلة نهاًرا يحيل دون الحصول على 
في  تركيزك  على  ويؤثر  ليالً  النوم  من  كافي  قسط 

اليوم التالي.
ومشاكل  التوتر  من  ذهنك  افرغ  التوتر:  عن  ◆��ابتعد 

الحياة اليومية وقم بأنشطة تساعد على االسترخاء. 
روتينك  في  واجعلها  الرياضة  تنسى  ال  ◆��الرياضة: 

اليومي حتى في رمضان. 

   واآلن ابتعد عن الكسل وال تستسلم للنوم و نظم 
يومك لتستفيد بكل وقتك في شهر رمضان الكريم.

لكن  عام  كل  الصبر  ننتظره  بفارغ  العبادة.  شهر  رمضان 
البعض يخسر تلك األوقات المباركة ويقضي يومه نائمًا معلاًل 

ذلك بالصيام فهل الصيام حًقا يؤثر على نومنا؟

كيف 
اضطرابات النوم في ؟رمضانتتغلب على 
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أسباب تؤدي للعطش الشديد في 
رمضان؟ 

من أسباب العطش في رمضان ارتفاع حرارة الجو في 
فترات النهار طول فترة الصيام والتي تصل في رمضان 
العمل  ممارسه  ونص  الساعة  حوالي  16  إلى  القادم 
الذي يخسر فيه الفرد كميات كبيرة من الماء في صورة 
المياه  انقطاع  فترات  تعويض  الجسم  محاوله  العرق 
أثناء الصيام بسحب الماء من الخاليا ومن الدم العادات 

الغذائية السيئة في رمضان:
 1-  اإلفراط في المواد المالحة في والئم اإلفطار.

الليل  فترة  في  التحليه  في  السكريات  في   2-  اإلفراط 
طول شهر رمضان.

بصورة  الماء  وخصوصاً  السوائل  تناول   3-  عدم 
تعويضيه كافيه.

 ما هي عالقة البوتاسيوم بالماء في 
الجسم؟

الخلية   داخل  األساسي  العنصر  البوتاسيوم هو  يعتبر   
المسئول عن الحفاظ على توازن الماء في مقابل وجود 
والصوديوم  البوتاسيوم  ويفقد  الخلية  خارج  الصوديوم 
منهم  نسبه  امتصاص  ويعاد  لهم  الكلى  تنقيه  من خالل 
مرة أخرى، ويتبع حركة الفقد وإعادة االمتصاص حركه 
البوتاسيوم  فإن  وعليه  الخلية  وخارج  داخل  إلي  الماء 
والصوديوم هم العناصر األساسية المتحكمة في حركة 

ووجود الماء بداخل الجسم. 

فوائد البوتاسيوم األخرى:
تنشيط  حركة  في  أساسيه  بصورة  البوتاسيوم  يسهم   
واألفعال  الحركات  لتوليد  الجسم  في  العصبية  النواقل 
العصبي في  الجهاز  تعتمد على  واألوامر وغيرها مما 
وحركة  انقباض  قوة  في  أساسية  بصورة  يسهم  الجسم 
العضالت في الجسم سواء للحركة أو العضالت الهامة 

كالقلب والحجاب الحاجز. 

مصادر وجود البوتاسيوم؟
 يتوافر البوتاسيوم في العديد من مكونات الطبيعة مثل 
الخضراء  والجذور  والبطاطس  والبرتقال  الطماطم 
مصادر  ويوجد  الموز.  وطبعا  البيضاء  والفاصوليا 
ومكمالت دوائية تحتوي على البوتاسيوم بخالف معادن 
وتؤخذ  الطبية  المراكز  في  متوافرة  أخري  وفيتامينات 

تحت نصيحة وإشراف الطبيب. 

نصائح عامة لقضاء فترة رمضان بصحة 
جيده:

للشمس 	  والتعرض  الشديدة  الحرارة  تجنب   محاولة 
بصورة مباشرة لفترات طويلة تجنب المجهود الشاق  

فترات النهار والصوم.
فترة 	  والسوائل طوال  الماء  كبيرة من    شرب كميات 

المساء لمساعده الجسم في فترات النهار والصوم.
 اإلفطار على التمر والماء أو ما يوازيه من المأكوالت 	 

الخفيفة ثم اخذ راحة بسيطة لتأدية الصالة أو االنتظار 
لفترة من الوقت بعدها.

 تجنب التخمة والمبالغة في األكل في وجبة اإلفطار.	 
ألنها 	  المساء  فترة  في  المرتفعة  السكريات  تجنب   

تسبب زيادة شديدة في الوزن وتؤدي للعطش الشديد 
األهم  الوجبة  تعد  بل  الرئيسية  الوجبات  من  السحور 
على اإلطالق ألنها تساعد الجسم على مواجهه فترة 
الصيام وعليه فيجب أن تحتوي على العناصر الغذائية 
السليمة من البروتينات والسوائل ونسبه من السكريات 
البسيطة كالتمر والعسل إلعطاء الطاقة الالزمة على 

المدى القريب والبعيد.
 رمضان شهر كريم وضيف جليل يأتينا مرة واحده كل عام 

فيجب علينا حسن الضيافة وحسن االستقبال.
البال  وراحة  النفسي  والهدوء  والطاعة  الصبر  شهر  هو   
ننسى  فال  الخاطئة  الصحية  وللعادات  للوالئم  شهر  وليس 
أن نعطي كل شيء حقه. فال بأس بقليل من مظاهر الفرح 
الكريم ولكن دون مغاالة وال ننسى حق  بالشهر  واالحتفال 

أخوتنا من الفقراء والمساكين في هذا الطعام الوفير.

فوائد البوتاسيوم
للحماية من العطش في رمضان

في بالدنا والتي تعتبر من الدول الحارة والجافة في فصل الصيف، يعد العطش مؤرقا أساسيا 
للكثيرين قبل بداية شهر رمضان الكريم، ومع تزامن رمضان مع  ساعات نهار العمل والمذاكرة 
 ، أنفسنا  قبلها  الحرص واالحتياط على صحة وسالمه  أسرنا ومن  واالمتحانات، وجب علينا 
لنتمكن من إيفاء الصوم والعبادة والتمتع باللياقة والصحن المناسبة للمواصلة في حياتنا العامة 

بصورة سليمة وبدون ضرر.
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ُكتِب  يقول تعالى في كتابه الكريم »يا أيها الذين آمنوا 
لعلكم  قبلكم  من  الذين  على  ُكتِب  كما  الصيام  عليكم 
تتقون« )البقرة 183(. ويقول جلَّ وعال »وأن تصوموا 

خيٌر لكم إن كنتم تعلمون« )البقرة 184(. 
»وأن  تعالى  قوله  في  السر  الحديث  العلم  اكتشف  هل 

تصوموا خير لكم«؟
شهواته  عن  المسلم  تكف  العبادات  من  عبادة  توجد  ال 
فهي  الصيام،  كعبادة  الزمان  من  متصلة  مدة  وملذاته 
والملذات  األهواء  مقاومة  على  المسلم  إلرادة  تدريب 
في  الناس  فيه  يتفاوت  فيما  والمتأمل  الحياة.  ومغريات 
هذا الوجود يجد أن محور التفاوت هو اإلرادة ال القدرة ، 
فالقدرات الفطرية لدى الناس متقاربة لكن تفاوتهم يكون 
وتوجهها  القدرة  تُسّخر  التي  اإلرادة  صالبة  مدى  في 
والتي تعين على ضبط الوقت، ومن هنا فإن الصيام جاء 
لينمي تلك اإلرادة وليُعّوْدها التوجه إلى الخير ومقاومة 

نزوات النفس. 
وقد َمنَّ الله سبحانه وتعالى علينا بشهر رمضان كفرصة 
ب إليه، وتقوية إرادتنا في الخير، وتطهير وتزكية  للتقرُّ
راحة  فترة  ألخذ  ألجسادنا  كفرصة  وأيًضا  نفوسنا... 
مما  وتطهيرها  أعطابها ،   إصالح  خاللها  يتم  استشفائية 
مدار  على  والسموم   والشحوم ،   الدهون ،   من  فيها  تَجمَّع 
القلب  بها  يدفع  التي  الدم  كمية  من  أن  %10   إذ  العام ،  
أثناء عملية  الهضمي في  الجهاز  إلى  تذهب  الجسم  إلى 
الهضم ،  ويتوقف ضخ هذه الكمية في أثناء الصيام، مما 
يقلل من جهد عضلة القلب ويريحها طوال فترة الصيام .  
اإليجابي  تأثيره  من  للصوم  ثبت  ما  إلى  باإلضافة  هذا 
المناعة ،   جهاز  وتقوية  والتذكر ،   التفكر  قدرات  على 
والشفاء من العديد من األمراض من مثل أمراض الكلى 

والمثانة وغيرها .

صوموا..تصحوا..

 لم يُعد الطب الحديث يَعتبِر الصيام مجرد عملية إرادية 
يجوز لإلنسان ممارستها أو االمتـناع عنها، بل ثبت بعد 
اإلنسان  على جسم  الدقيقة  واألبحاث  العلمية  الدراسات 
يجب  طبيعية  ظاهرة  الصيام  أن  الفسيولوجية  ووظائفه 

للجسم أن يمارسها حتى يتمكن من أداء وظائفه الحيوية 
بكفاءة، وأنه ضروري لصحة اإلنسان كاألكـل والتنفس 
والحركة والنوم، فكما يعاني اإلنسان ويمرض إذا ُحِرم 
يصاب  أيًضا  فإنه  طويلة،  لفترات  الطعام  أو  النوم  من 

بسوء في جسمه لو امتنع عن الصيام.
القيام  على  مساعدته  من  للجسم  الصيام  أهمية  وتأتي 
القديمة  الخاليا  من  فيها  يتخلص  التي  الهدم  بعملية 
في  المتبع  الصيام  ونظام  حاجته.  عن  الزائدة  والخاليا 
من  األقل على 14 ساعة  يشتمل على  -والذي  اإلسالم 
النظام  هو  إفطار-  ساعات  بضع  ثم  والعطش  الجوع 
ما  عكس  وهذا  والبناء،  الهدم  عمليتي  لتنشيط  المثالي 
الهزال  إلى  يؤدي  الصيام  أن  من  الناس  يتصوره  كان 
بمعدل معقول كما  الصيام  يكون  أن  والضعف، بشـرط 
هو في اإلسالم، حيث يصوم المسلمون شهًرا كاماًل في 
السنة، ويُسنُّ لهم بعد ذلك صيام ثالثة أيام من كل شهر 
كما جاء في ُسنَّة النبي صـلى الله عليه وسلم فيما رواه 
اإلمام أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه: »من 
صام من كل شهر ثالثة أيام فذلك صيام الدهر«، وأنزل 
الله تصديق ذلك في كتابه »من جاء بالحسنة فله عشر 

أمثالها«، وبذلك يكون صيام اليوم بعشرة أيام.

وقاية من األورام

يقوم الصيام مقام مشرط الجراح الذي يزيل الخاليا التالفة 
والضعيفة من الجسم، فالجوع الذي يفرضه الصيام على 
اإلنسان يحرك األجهزة الداخلية لجسمه الستهالك الخاليا 
الضعيفة لمواجهة ذلك الجوع، فتتاح للجسم فرصة ذهبية 
يستهلك  أنه  كما  ونشاطه،  حيويته  خاللها  يسترد  كي 
أيًضا األعضاء المريضة ويجّدد خالياها، وكذلك يكون 
الصيام وقاية للجسم من كثيـر من الزيادات الضارة مثل 
الحصوة والرواسب الكلسية والزوائد اللحمية واألكياس 

الدهنية وكذلك األورام في بداية تكونها.

يحمي من السكر

فعاًل هو خير فرصة لخفض نسبة السكر في الدم إلى أدنى 
معدالتها، وعلى هذا فإن الصيام يعطي غدة البنكرياس 

صوموا تصحوا
 فوائد صحية مذهلة للصيام

اإعداد.اإيـــة عيــاد
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األنسولين  يفرز  فالبنكرياس  للراحة،  رائعة  فرصة 
في  تخزن  ودهنية  نشوية  مواد  إلى  السكر  يحول  الذي 
المفرزة  األنسولين  الطعام عن كمية  فإذا زاد  األنسجة، 
أخيًرا  ثم  واإلعياء،  باإلرهاق  يصاب  البنكرياس  فإن 
يعجز عن القيام بوظيفته، فيتراكم السكر في الدم وتزيد 
معدالته بالتدريج حتى يظهر مرض السكر. وقد أقيمـت 
مراكز في شتى أنحاء العالم لعالج مرضى السكر باتباع 
نظام الصيام لفترة تزيد على 10 ساعات وتقل عن 20 
كل حسب حالته، ثم يتناول المريض وجبات خفيفـة جًدا، 
وذلك لمدة متوالية ال تقل عن ثالثة أسابيع. وقد جاء هذا 
السكر ودون  بنتائج مبهرة في عالج مرضى  األسلوب 

أية عقاقير كيميائية.

طبيب تخسيس
على  وأرخصهم  تخسيس  طبيب  أقدر  مبالغة  وبال  إنه 
اإلطالق، فالصيام يؤدي حتًما إلى إنقاص الوزن، بشرط 
أن يصاحبه اعتدال في كمية الطعام في وقت اإلفطار، 
وأال يتخم اإلنسان معدته بالطعام والشراب بعد الصيام. 
إفطاره  يبدأ  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول  كان  فقد 
بعدد من التمرات ال غير أو بقليل من الماء ثم يقوم إلى 
الصالة، وهذا الهدي هو خير هدي لمن صام عن الطعام 
التمر  في  المـوجود  فالسكر  طوال،  ساعات  والشراب 
يشعر اإلنسان بالشبع ألنه يمتص بسرعة إلى الدم، وفي 
نفس الوقت يعطي الجسم الطاقة الالزمة لمزاولة نشاطه 

المعتاد.
أما لو بدأت طعامك بعد جوع بأكل اللحوم والخضراوات 
والخبز فإن هذه المواد تأخذ وقتًا طوياًل كي يتم هضمها 
ويتحول جزء منها إلى سكر يشعر اإلنسان معه بالشبـع، 
فوق  معدته  ملء  في  اإلنسان  يستمر  الوقت  هذا  وفي 
هنا  الصيام  ويفقد  جائًعا،  مازال  أنه  منه  توهما  طاقتها 
والرشاقة،  والعافية  الصحة  المدهشة في جلب  خاصيته 
بدانة  معه  يزداد  حيث  اإلنسان  على  وبااًل  يصبح  بل 
من  بالطبع  لعباده  تعالى  الله  يريده  ال  ما  وهذا  وسمنة، 

تشريعه وأمره لعباده بالصوم.

األمراض الجلدية

إن الصيام يفيد في عالج األمراض الجلدية، والسبب في ذلك 
أنه يقلل نسبة الماء في الدم فتقل نسبته بالتالي في الجلد، 

مما يعمل على: 
واألمراض 	  الميكروبات  ومقاومة  الجلد  مناعة  زيادة 

المعدية الجرثومية.
في 	  تنتشر  التي  الجلدية  األمراض  حدة  من  التقليل 

مساحات كبيرة في الجسم مثل مرض الصدفية.
البشرة 	  مشاكل  من  والحد  الحساسية  أمراض  تخفيف 

الدهنية.
وتتناقص 	  للسموم  األمعاء  إفرازات  تقل  الصيام  مع 

نسبة التخمر الذي يسبب دمامل وبثوًرا مستمرة.

وقاية من داء الملوك

وهو الُمسّمى بمرض »النقرس« والذي ينتج عن اإلكثار 
من أكل اللحوم، ويحدث معه خلل داخل الجسم في تمثيل 
البروتينات المتوفرة في اللحوم »خاصة الحمراء«، مما 
المفاصل  في  البوليك  حمض  ترسيب  زيادة  عنه  ينتج 
خاصة مفصل األصبع الكبير للقدم، وعند إصابة مفصل 
شديد،  ألم  هذا  ويصاحب  ويحمر  يتورم  فإنه  بالنقرس 
وقد تزيد كمية أمالح البول في الدم ثم تترسب في الكلى 
فتسبب الحصـوة، وإنقاص كميات الطعام عالج رئيسي 

لهذا المرض شديد االنتشار.

جلطة القلب والمخ
والطبية-  العلمية  األبحاث  أساتذة  من  الكثيرون  أكد 
من  ينقص  ألنه  الصوم  أن  مسلمين-  غير  وأغلبهم 
مادة  نقص  إلى  يؤدي  بالتالي  فإنه  الجسم  في  الدهون 
»الكوليسترول« فيه، وما أدراك ما الكوليسترول!! إنها 
المادة التي تترسب على جدار الشرايين، وزيادة معدالتها 
مع زيادة الدهون في الجسم يؤدي إلى تصلُّب الشرايين، 

كما تسبب تجلُّط الدم في شرايين القلب والمخ.

آالم المفاصل
فتنتفخ  الوقت،  مرور  مع  يتفاقم  مرض  المفاصل  آالم 
مبرحة،  آالم  االنتفاخ  ويرافق  به،  المصابة  األجزاء 
وتتعرض اليدان والقدمان لتشوهات كثيرة، وذلك المرض 
العمر،  مراحل  من  مرحلة  أية  في  اإلنسان  يصيب  قد 
و50عام،   30 بين  ما  المرحلة  باألخص  يصيب  ولكنه 
والمشكلة الحقيقية أن الطب الحديث لم يجد عالًجا لهذا 
المرض حتى اآلن، ولكن ثبت بالتجارب العلمية في بالد 
لهذا  حاسًما  عالجا  يكون  أن  للصيام  يمكن  أنه  روسيا 
المرض، وقد أرجعوا ذلك إلى أن الصيام يُخلّص الجسم 
تماًما من النفايات والمواد السامة، وذلك بصيام متتابع ال 
تقل مدته عن ثالثة أسابيع، في هذه الحالة فإن الجراثيم 
منه  يتخلص  مما  جزًءا  تكون  المرض  هذا  تسبب  التي 
الجسم أثناء الصيام، وقد أجريت التجارب على مجموعة 

من المرضى وأثبتت النتائج نجاًحا مبهًرا. 

وفي حديث رواه النسائي عن أبي أمامة: »قلت يا 
رسول الله ُمرني بعمٍل ينفعني الله به، قال: عليك 
بالصوم فإنه ال مثل له«، وقال صلى الله عليه وسلم 

فيما رواه الطبراني: »صوموا تصحوا«.
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من هنا تظهر مشكلة متوقع حدوثها تتمثل فى العطش الشديد 
يقومون  الذين  خاصة  الصائمين،  غالبية  به  سيشعر  الذى 
الظهيرة،  وفترة  النهار  وقت  فى  أعمالهم  لممارسة  بالخروج 
وما قد يترتب عليه من حدوث جفاف. وإيماناً منا بسمو أخالق 
للكسل  شهر  رمضان  شهر  اعتبار  يرفضون  الذين  الصائمين 
أجل  من  أنفسهم  ويجاهدون  والمصالح   األعمال  وتعطيل 
الصيام مع أداء واجباتهم نحو اآلخرين بكفاءة وإخالص، هؤالء 
هذا  فى  سنقوم  لذا  والتقدير،  التحية  كل  يستحقوا  الصائمون 
المقال بتقديم بعض النصائح التي سوف تساعدهم على حماية 

أنفسهم من التعرض للجفاف خالل صيامهم.

أواًل: ما هو الجفاف؟
المقصود بالجفاف هو تعرض الجسم إلنخفاض شديد فى كمية 
السوائل فيه- والتي تمثل فى الوضع الطبيعي نسبة 70% من 
السوائل عن طريق  فقدان  نسبة  زيادة  بسبب  الجسم،  مكونات 
لتعويض  للجسم  السوائل  دخول  نسبة  ونقص  العرق وخالفه، 
الصيام فى شهر  أثناء  الحالة محتملة فى  المفقود. وتكون هذه 
يسبب  الذي  الحرارة  درجة  إرتفاع  بسبب  العام  هذا  رمضان 
فقدان كميات كبيرة من سوائل الجسم، باإلضافة إلى االمتناع 

عن الشرب خالل فترة الصيام.
ثانيًا: ما هي أعراض الجفاف؟

الدرجات الطفيفة من الجفاف ترتبط بعدد من األعراض  تشمل: 
جفاف الفم.. النعاس وانخفاض درجة النشاط.. العطش.. نقص 
المتقدمة  المراحل  أما  الجلد.  وجفاف  الصداع..  البول..  كمية 
التعرق.. عدم  فقد يزيد عليها أعراض مثل: عدم  الجفاف  من 
والتنفس..  النبض  تسارع  الدم..  ضغط  انخفاض  بول..  تكون 

والغيبوبة.
ثالثًا : كيف أتعامل مع الجفاف؟

المراحل  وفى  تدريجية،  طبيعية  ذات  حالة  أنه  يتميز  الجفاف 
حالة  فى  سوائل  بتناول  ببساطة  الجفاف  عالج  يمكن  األولي 

الشعور بخطر. 
رابعًا: ما اإلجراءات الوقائية من الجفاف 

خالل شهر رمضان؟
ألن الوقاية خير دائما من العالج، وحتى تستطيع التمتع بصيام 
صحي، ننصحك بإتباع هذه االرشادات للوقاية من حدوث جفاف.

قدر  االبتعاد  يجب  النهار  فترة  طوال  للشمس:  تستسلم  ال   -1
اإلمكان عن التعرض المباشر للشمس، كما يجب الحرص على 
كان  وإذا  ظليلة.  أماكن  أو  الحرارة  معتدلة  أماكن  فى  التواجد 
ال مفر من التعرض للشمس، يمكن االعتماد على ارتداء قبعة 
بيضاء فوق الرأس، والعمل بطريقة معتدلة تضمن عدم حدوث 

إرهاق مفاجئ بسبب التعرض للشمس.
2 -ال تنسى السوائل بعد اإلفطار: الحصول على كميات كبيرة 
السوائل طوال فترة ما بعد اإلفطار يساهم بشكل كبير فى  من 
التالي.  اليوم  فى  الصيام  فترة  الجفاف خالل  من  الجسم  حماية 
والشاي  والكوال  القهوة  مثل  المشروبات  بعض  تجنب  أن  كما 
والمشروبات المحتوية على كافيين أو كميات كبيرة من السكريات 

يساعد على الحماية من الجفاف الذى تسببه هذه المشروبات. 
3 - ال تستهين باألطباق الرمضانية: بعض األطباق الرمضانية 
تعتبر بشكل ما من عوامل تدعيم قدرة اإلنسان على محاربة آثار 
المثال من األطباق  الجفاف، حيث يعتبر قمرالدين على سبيل 
التي تلعب دور فى منع حدوث مشاكل المعدة المرتبطة بتراكم 

األحماض الهضمية بسبب نقص السوائل فى الجسم.
 4 - ال تعتمد على الماء فقط: من المؤكد أن الماء له دور أساسي 
فى حفظ اتزان السوائل فى الجسم، لكن ال يجب أن ننسى دور 
العصائر الطبيعية  والفواكه األخرى التى تحتوي على كميات 
كبيرة من السوائل باإلضافة إلى العديد من الفيتامينات واألمالح 
والعديد من العناصر الهامة فى توازن سوائل الجسم. ويشمل 

هذا الليمون والفراولة والبرتقال على سبيل المثال.  
5 - اعتني بصحتك خالل الصيام: رغم أن عدم االستسالم للكسل 
خالل شهر الصيام من السلوكيات المحمودة بل والمطلوبة بشدة، 
لكن البد لكل إنسان أن يضع خطة عمل واقعية تناسب قدراته 
الصحية وال يحمل جسده أكثر من طاقته، ألنه فى هذا الحالة 
لن يؤدي بالمستوى الذى يتمناه وسيؤثر ذلك على حالته النفسية 
بسبب االرهاق الشديد . كذلك ال يجب أن ينسى كل صائم خاصة 
أصحاب الحاالت المرضية أن لديهم رخصة لإلفطار فى حالة 
فترة  خالل  معين  دواء  لتناول  تحتاج  صحية  بأزمة  الشعور 

الصيام أو حتى تحتاج لتناول سوائل فى حالة الجفاف الشديد. 
 هذه االحتياطات ستساعدك بقدر ال بأس به فى إحتواء 

مشكلة الجفاف والعطش خالل رمضان .

مقاومة الجفاف فى

 شهـر رمضــان
نبداأ �ضهر رم�ضان الكريم كل عام بالكثير من 
اال�ضتعدادات والتجهيزات التقليدية، لكن ال�ضهر 
الكريم هذا العام يمثل حالة غير تقليدية، حيث 
�ضتكون اأغلب اأيام ال�ضيام فى اأ�ضد اأوقات ال�ضنة حرارة. 
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في  تغيير  البسيطة إلحداث  األمور  بعض  منك  مطلوب 
العالم من حولك. خطوات صغيرة تصنع فرقا كبيرا. إليك 
بعض النصائح التي قد تجعلك قادراً على إحداث تغيير 

كل يوم:
أستقبل يومك بحماسة.	 
أعمل على نفسك أوال، والعالم سيتغير من حولك.	 
الجشع.. 	  العالم:  في  كبرى  سلبيات  ثالثة  هناك 

والغضب.. والجهل. تقبل وجودها، وكافحها بالكرم.. 
والرحمة.. والحكمة.

تعود على احترام من حولك صغيراً كان أو كبيراً.	 
الصغير 	  على  واعطف  بلطف.  الجميع  مع  تعامل 

لمن  المساعدة  يد  ومد  والمحتاج،  والمسن  والفقير 
يحتاج إليها.

وأصدقاءك 	  وجيرانك  عائلتك  أفراد  مع  تواصل 
تكن  لم  أشياًء  ترى  يجعلك  قد  فهذا  العمل  وزمالء 

تعلمها فيهم من قبل.
أفعل كل شيء بحب من قلبك.	 
كن أداة لكشف الخير في اآلخرين. إذا كنت ال ترى 	 

ذلك في البداية فعليك أن تبذل كل محاولة للعثور عليه.
شجع من هم أقل منك في الكفاءة.	 
بمواقفك حتى ولو كنت في مكان آخر، 	  كن حاضراً 

يراها  التي  واإليجابية  السلبية  الجوانب  واكتشف 
اآلخرون في شخصك.

ابتسم دائماً، فتبسمك فى وجه أخيك صدقة.	 
أكبر 	  هدف  تحقيق  في  حولك   من  العالم  شارك 

وخدمة  الجماعي  كالعمل  عائلتك،  يفوق  نطاق  على 
المجتمع.

أبدء في تغيير نفسك حتى يتغير العالم من حولك.	 
كن حسن الخلق وبسيط.	 
كن مستمع جيد.. وتجنب المجادلة وفرض الرأي.	 
كن قدوة ألطفالك.. وراعى لهم.. وتواصل.. وتفاعل 	 

معهم.. والعبهم.. وصاحبهم.
كن صادقا مع نفسك ومعتقداتك، وسينجذب اآلخرين 	 

إلى طاقتك اإليجابية.
تأخذه 	  وال  من حولك.  كل شيء  في  الرهبة  استشعر 

أمراً  اليوم   أعمال  أن  أو  »الروتين«  محمل  على 
مفروغا منه. فأنت ال تعرف متى سيختفي من حياتك.

استبشر الخير في المصاعب واألزمات فإن مع العسر 	 
يسرا.

اهتم بصحتك فسوف تسأل فيما أفنيتها.	 
اهتم بمالك من أين أتى وفيما تنفقه.	 
ما 	  فهي  بعباداتك  اهتم  ما سبق  لكل  والمكمل  واألهم 

تسأل عنه يوم الحساب وتؤجر عليه.
وأنشر 	  يوم،  كل  تغيير  إلحداث  النصائح  بهذه  اعمل 

الخير في مجتمعك الذي تعيش فيه. كل يوم هو خاص 
من  أفضل  يوم  كل  حياتك  فاجعل  نوعه.  من  وفريد 

ذي قبل.

فرق.. أصنع 
يوم كل 

بقلم: اإيمان عبد الرا�شى
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الع�ضو الذى ال ي�ضتخدم.. 
يزبل ويموت

يبدو  فقد  التنفيذ  حيز  اإلى  الأمر  ي�أتي  عندم�  ولكن  وزنه،  جرام�ت من  كيلو  بفقدان عدة  يحلم  من�  كثير 
م�ستحيل، اإنه� حقيقة ل يمكن للكثيرين اإنك�ره�، ولكن م� العمل؟ الأمر قد يبدو معقدًا، ولكن ال�سبب الحقيقي 
اإلى ا�ستخدام طرق �سعبة ومعقدة حيث اإن نت�ئجه� بطيئة وتوؤتى ثم�ره� بعد فترة  وراء ذلك هو التج�ه 
طويلة من المداومة. وهذا بالطبع قد ي�صيب الكثيرين بالياأ�س والإحباط  وقد ينتهي بهم الحال بالتوقف، 

فيزداد وزنهم اأكثر فاأكثر ويبتعد الحلم عن اأر�س الواقع �صيئًا ف�صيئًا حتى يتال�صى.

بالترتيب فهو ال يستغرق أكثر من عشر دقائق، ولكن مع  أبدأ التمرين من الوضع األول إلى الوضع الثالث تباعاً 
المداومة عليه عدة مرات يوميا ستالحظ الفرق الكبير. نعم فهذا التمرين يعمل على تشغيل عضالت الجسم بكفاءة 

مما يساعد على حرق الدهون بأقل مجهود وهو ال يحتاج إلى الكثير من الوقت.
إذا قمت بممارسة هذا التمرين يومياً بالطريقة الصحيحة لمدة شهر فإنك بال أدنى شك ستفقد الكثير من الكيلو جرامات 

وسيؤهلك أيضاً للحصول على جسم رائع ومنحوت 
ً فقط جرب، وقل وداعاً للترهالت.. والوزن الزائد نهائيا

بقلم: اإيمان عبد الرا�شي

رشاقة الجسم بالكامل خالل شهر 
واحد فقط

للغاية  مهم  ولكنه  جداً  بسيط  تمرين  بعمل  اليوم  سنقوم 
ألنه سيعيد حلم الحصول على جسم رشيق خالل شهر 
في  الدهون  حرق  على  يعمل  التمرين  هذا  فقط،  واحد 
الجسم بالكامل وباألخص في منطقة البطن.. والخصر.. 

والمؤخرة.. واألرداف:  

الوضع األول:
قدميك  واجعل  مستقيم  بشكل  قف 
افتح  ثم  بثبات  األرض  تالمس 
القدمين نحو الخارج بحيث يتالمس 
الكعبين، ويديك تكون متجهه ألسفل 
أحداً  أن  لو  كما  أيضاً  الخارج  نحو 

يقوم بشدها.

الوضع الثاني: 
وانزل  الجانبين  نحو  ركبتيك  اثني 
استقامة  مع  األسفل  إلى  بالمقعدة 
الظهر كما هو مبين بالشكل مع رفع 
اليدين إلى أعلى نحو الجانبين أيضاً، 

بقوة وثبات.

الوضع الثالث: 
المستطاع  قدر  ألعلى  جسمك  ارفع 
تماماً  والساقين  الظهر  استقامة  مع 
القدمين  أمشاط  على  بالوقوف  وقم 
لو  بثبات كما  واسحب نفسك ألعلى 

أن أحداً يجذبك بقوة ألعلى.
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بعض هذه العادات تتمثل في :
النوم بعد السحور مباشرة أو بوقت قليل.	 
حجم 	  من  أكبر  يكون  والسحور  الفطور  وجبتي  حجم 

الوجبات المعتاد. 
والزيوت 	  الدهون  على  تحتوي  معظمها  الوجبات 

المشبعة. 
اإلكثار من أكل الحمضيات والتوابل. 	 
غير 	  في  نمارسها  التي  العادات  جانب  إلى  وذلك 

مثل  الحموضة  نسبة حدوث  من  تزيد  أيًضا  رمضان 
بطريقة  والجلوس  النفسي،  والتوتر  والقلق،  التدخين، 
يكون الجسم في وضع ضاغط على المعدة بعد األكل 

ولفترة طويلة.

كيف يمكننا أن نقلل من حدوث 
الحموضة في رمضان؟

يحاول  أن  المريض  وعلى  العالج  بداية  هي  األسباب  عن  البعد 

عدم اإلكثار في التفكير والبعد عن الضغط النفسي بقدر المستطاع 
كى ال يزيد من حموضة المعدة باإلضافة إلى ممارسة هذه العادة 

الصحية :

تقسيم وجبة اإلفطار على وجبتين أو تناول المقبالت 	 
قبل األكل بعشر دقائق لتهيئة المعدة للطعام. 

تناول السحور قبل النوم بـثالث ساعات على األقَل.	 
تقليل الزيوت  والدهون  في الطعام قدر المستطاع. 	 
تناول األلياف والخضروات. 	 
تقليل بعض أنواع األطعمة مثل األطعمة التي تحتوي 	 

صلصة  البصل،  القهوة،  الشوكوالتة،  بهارا،  على 
الطماطم، المشروبات الغازية والنعناع.

االمتناع عن أو تقليل التدخين.	 
تجنب تناول الطعام سريعا.	 
حدوث 	  منع  في  العادات  هذه  عن  البعد  يفلح  لم  وإذا 

المعدة  أدوية عالج حرقة  إلى  نلجأ  عندها  الحموضة 
وهي متوفرة بالصيدليات.

حدوث  نسبة  أن  تعتقد 
خالل ترتفع  الحموضة    

       شهر رمضان؟

 نعم، فنسبة حدوث الحموضة ترتفع خالل الشهر الكريم، التي 
بدورها تؤثر على تحمل الصيام والسبب في ذلك يعود إلى بعض 

العادات التي نمارسها  في رمضان.

هل
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كتب  كما  الصيام  عليكم  كتب  آمنوا  الذين  أيها  )يا 
سبحانه  الله  أخبر  تتقون(  لعلكم  قبلكم  من  الذين  على 
الملل  أهل  كل  وعلى  الصيام  علينا  فرض  أنه  وتعالى 
عن  تحجزنا  التي  اإليمانية  التقوى  به  لنكتسب  قبلنا، 
األمراض  من  كثيراً  به  ولنتوقى  واآلثام،  المعاصي 
والعلل الجسمانية والنفسية. الينكر أي أنسان الروحانيات 
والمشاعر اإليمانية أثناء هذا الشهر الفضيل ومدى صفاء 
بها رمضان  يتميز  التي  والتعايش  الرضا  النفس وحالة 
الفوائد  ما هي  نفسك  لكن هل سألت  الشهور.  باقي  عن 
العلمية )الطبية( للصيام ؟ وما هي اآلثار النفسية المترتبة 
على الصيام ؟ . بعيدا عن الفوائد اإليمانية للصيام  نقدم 
لكم في هذا المقال الفوائد الطبية الوقائية للصيام وتأثيره 

على الحياة الطبيعية للصائمين .
ثبت من خالل العديد من األبحاث الطبية بعض الفوائد 
الوقائية للصيام ضد كثير من األمراض والعلل الجسمية 

والنفسية، منها على سبيل المثال ال الحصر:-

يقوي الصيام جهاز المناعة:

المؤشر   فيقي الجسم من أمراض كثيرة، حيث يتحسن 
تزداد  كما  أضعاف،  عشرة  اللمفاوية  للخاليا  الوظيفي 
نسبة الخاليا المسئولة عن المناعة النوعية زيادة كبيرة، 
الجسم،  في  المضادة  األجسام  أنواع  بعض  ترتفع  كما 
الذهني  البروتين  لزيادة  نتيجة  المناعية  الردود  وتنشط 

منخفض الكثافة.

الوقاية من مرض السمنة وأخطارها: 
حيث إنه من المعتقد أن السمنة كما قد تنتج عن خلل في 
تمثيل الغذاء، فقد تتسبب عن ضغوط بيئية أو نفسية أو 

اجتماعية، وقد تتضافر هذه العوامل جميعاً في حدوثها، 
التمثيل  في  خلل  إلى  النفسي  االضطراب  يؤدي  وقد 
عنها  تنجم  أن  يمكن  التي  العوامل  هذه  وكل  الغذائي، 
السمنة، يمكن الوقاية منها بالصوم من خالل االستقرار 
النفسي والعقلي الذي يتحقق بالصوم نتيجة الجو اإليماني 
وقراءة  والذكر،  العبادة  وكثرة  بالصائم،  يحيط  الذي 
النوازع  وضبط  والتوتر،  االنفعال  عن  والبعد  القرآن، 
توجيهاً  والجسمية  النفسية  الطاقات  وتوجيه  والرغبات، 

إيجابياً نافعاً.

تحسين مستويات الكوليسترول :
أجمع عدد من الباحثين في نتائجهم لبحوث أجريت على 
أصحاء ومرضى على أنه كلما ازداد عدد وجبات الطعام 
المتناولة في اليوم الواحد انخفض مستوى الكوليسترول 
في الدم، وكلما نقص عدد وجبات الطعام ارتفعت نسبة 
السعرات  كانت  الحالتين  في  بأنه  علماً  الكوليسترول، 
قد تفسر  النتائج  ثابتة من حيث كميتها، وهذه  الحرارية 
الكوليسترول  الدم من  إلى االرتفاع في محتوى  االتجاه 
على  يعتمدون  األغلب  في  ألنهم  ذلك  الصائمين،  عند 
وتليها وجبة  اإلفطار،  وجبة رئيسية واحدة وهي وجبة 
الصحية  األهمية  نستنتج  أن  يمكننا  هنا  ومن  السحور، 
تقوي  أنها  إلى  فباإلضافة  السحور،  لوجبة  والطبية 
الصائم وتعينه على ممارسة أعماله خالل النهار، فإنها 
الدم  محتوى  في  الزيادة  حجم  من  التقليل  على  تساعد 
من الكوليسترول الذي قد تؤدي زيادته بشكل كبير إلى 
وخاصة  الصحة،  على  والسلبية  الجانبية  اآلثار  بعض 
على صحة وسالمة القلب والشرايين، وهذا مصداق لما 
الله عليه وسلم حين قال:  المصطفى صلى  أخبرنا عنه 

»تسحروا فإن في السحور بركة« . 

للصيام العلمي  اإلعجاز 
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الصيام يعتبر وقاية من األمراض العقلية 
والنفسية:

 فقد ثبت تأثيره على مرضى انفصام الشخصية .

دور الصيام كنشاط روحاني : *  
 جزء كبير من تحليل اآلثار اإليجابية للصيام على الصحة 
النفسية يرجع إلى تخطي الصائم لمرحلة االمتناع المجرد 
عن الطعام والشراب، إلى مرحلة االرتقاء الروحاني في 

الصيام كنشاط ديني.
  وأهم جوانب االرتقاء الروحاني في الصيام التي لها 

دور في أثره اإليجابي على الحالة النفسية تشمل : 
زيادة الترابط والتواصل االجتماعي في رمضان.	 
الندفاع 	  االستسالم  وعدم  النفس  ضبط  على  القدرة 

الغضب.
للحصول 	  للدين  األخالقية  بالنصائح  لاللتزام  السعي 

على أكبر ثواب من الصيام.

 الصوم وحماية الدماغ من األمراض 
العصبية :

أن  حديثة  أمريكية  دراسة  كشفت  بالدماغ  يتعلق  وفيما 
الصيام المنتظم يحمي الدماغ من األمراض العصبية مثل 
أكد  ،حيث  أخرى  وأمراض  الرعاش  والشلل  الزهايمر 
الباحثون أن الحد من السعرات الحرارية يساعد العقل. 
فتخفيض كمية الطعام التي يتناولها الشخص هو أفضل 
طريقة للحماية على أن تكون فترة الصيام منتظمة يتوقف 
فيها المريض عن تناول األكل تماماً لساعات محدودة، 
لفترات منتظمة  أو يومين في األسبوع  ليوم  الصيام  إن 
من شأنه حماية الدماغ من آثار مرضي الزهايمر والشلل 

الرعاش وغيرهما من األمراض التي تصيب الدماغ .

الصيام يزيد معدل االستقالب ) األيض( 
وإنتاج الطاقة :

على  وأجريت  اإلنسان  على  أُجريت  التي  التجارب  إن 
الحيوانات في المختبر الحيوي في جامعة شيكاغو والتي 
نُشرت نتائجها في مجلة األبحاث االستقالبية قد أظهرت 
أن الصوم لمدة 30-40 يوماً يعطي زيادة في االستقالب 
الجسم  في  االستقالب  معدل  ويزيد   ،%6-5 مقدارها 
الميتة  األنسجة  واستبدال  المتراكمة  السموم  وطرح 
الحيوية  يعيد  ما  وهذا  شابة  جديدة  بأنسجة  والضعيفة 

والنشاط للجسم .

الصيام يزيد التركيز أثناء العمل :
وهذا على عكس ما يردده البعض من أن الصوم يجعل 

اإلناسان عرضة للكسل والتراخي .

أشارت دراسات حديثة  إلى أن الصيام يزيد من مستوى 
التركيز أثناء العمل بسبب تحسن فعالية االستقالب وتجدد 
الخاليا أثناء الصيام ومنها خاليا الدماغ، كما أن الدماغ 
لم يعد مشغوالً بالطعام لفترة طويلة، وأصبح أكثر قدرة 
على التركيز في العمل، وزيادة الهرمون المضاد إلدرار 
البول طوال فترة الصيام في شهر رمضان قد يكون لـه 
دور هام في تحسين القدرة على التعلم وتقوية المذاكرة، 
وقد ثبت ذلك بالتجربة على حيوانات التجارب، فالقدرة 
العقلية قد تتحسن عند الصائمين بعكس ما يعتقده عامة 

الناس.

العطش أثناء الصيام  يزيد إنتاج الطاقة:
أشارت دراسات إلى أن هناك عالقة بين العطش وبين 
جرعات  إفراز  العطش  يسبب  إذ  الغليكوجين،  تحلل 
لألوعية  القابض  والهرمون  األنجوتنسين  هرموني  من 
الدموية اللذين يساهمان في تحلل الغليكوجين في إحدى 
مراحل تحلله بخاليا الكبد. فكلما زاد العطش زاد إفراز 
إمداد  في  يساعد  مما  كبيرة  بكميات  الهرمونين  هذين 

الجسم بالطاقة خصوصاً في نهاية اليوم.

يقي الصيام الجسم من تكون حصيات 
الكلى :

أمالح  تبلور  فيمنع  الدم  في  الصوديوم  معدل  يرفع  إذ   
تساعد  البول  في  البولينا  مادة  زيادة  أن  كما  الكالسيوم، 
في عدم ترسب أمالح البول التي تكون حصيات المسالك 

البولية. 
المتراكمة  السموم  أخطار  من  الجسم  الصيام  *  يقي 
األطعمة  تناول  جراء  من  أنسجته  وبين  خالياه:  في 
وخصوصاً المحفوظة والمصنعة منها وتناول األدوية 

واستنشاق الهواء الملوث بهذه السموم .
الجنسية،  الغريزة  ثورة  ويهدئ  الصيام  *  يخفف 
من  الجسم  يقي  وبذلك  الشباب:  عند  وخصوصاً 
واالنحرافات  والجمسية،  النفسية  اإلضرابات 
السلوكية، وذلك تحقيقاً لإلعجاز في حديث النبي صلى 
ِمْنُكْم  اْستَطَاَع  بَاِب من  الشَّ َمْعَشَر  يا  الله عليه وسلم« 
لِْلفَْرِج،  لِْلبََصر، وأَْحَصُن  ْج، فإنه أََغضُّ  فَْليَتََزوَّ اْلبَاَءةَ 

ْوِم فإنه له ِوَجاٌء . َوَمْن لم يَْستَِطْع فََعلَْيِه بِالصَّ
*  يعالج الصيام بعض أمراض الدورة الدموية الطرفية: 

مثل مرض الرينود، ومرض برجر.
إلتهاب  مرض  )الطبي(  المتواصل  الصيام  *  يعالج 

المفاصل المزمن  الروماتويد .
*  يعالج الصيام ارتفاع حموضة المعدة، وبالتالي يساعد 

في التئام قرحة المعدة مع العالج المناسب .
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شهر رمضان هو شهر الصيام، ومفهوم الصيام لدى الكبار 
يتمثل في كبح جماح النفس عن األكل والشرب لوقت معين 
بمفهومه،  الصغير  الطفل  مع  يتناسب  ال  وذلك  اليوم،  في 
ألن الصغير منذ سن الرضاعة حتى السنة العاشرة. على 
بنسب  غذائية  مواد  إلى  الفترة  هذه  خالل  يحتاج  األقل، 
معينة، حتى تالحق نمو الجسم السريع، خصوصا الجهاز 
للطفل  نريد  كنا  إذا  لذلك  الجسم،  أعضاء  وبقية  العصبي 
نبدأ  أن  يمكننا  فال  الصيام،  مبدأ  على  يعتاد  أن  الصغير 
بذلك قبل سن العاشرة. وابتداء من عشرة سنين، يمكننا أن 
نبدأ في تعويد الطفل على الصيام لفترات قصيرة، وال يتم 
المتابع لوزن الطفل وحالته  ذلك إال بعد استشارة الطبيب 
الطفل  يمنع  ما  يوجد  ال  أنه  من  والتأكد  العامة،  الصحية 
لمدة  وليس  متفاوتة،  لفترات  الصيام  في  البدء  من  صحيا 
تحمل جسمه  مدى  لمعرفة  وذلك  كاملة،  الصحيح  الصيام 

الغض لذلك، حتى ال يصيب صحته أي ضرر.
 ويكون ذلك بالبدء باالتفاق مع الطفل على صيام عدد معين 
التي  الساعات  كانت  لو  ويا حبذا  اليوم،  في  الساعات  من 
تسبق اإلفطار مباشرة، حتى يشعر بلذة اإلفطار مع العائلة، 
ثم  ورغبة،  رضا  عن  الفريضة  هذه  يشاركهم  أن  ويحب 
يزيد عدد الساعات تدريجيا. وكلما استطاع الطفل أن يجتاز 
الفترة المتفق عليها بدون اإلفطار، كلما نال مكافأة تسعده، 
كعامل جذب وتشجيع، إلى أن يعتاد الصغير على هذا النوع 

من الجهاد الجسماني والنفسي.
التقليد  يهوون  األطفال  أن  إلى  هنا  اإلشارة  بنا  وتجدر 
لديهم  الذين  اآلباء  لبعض  مشكلة  يسبب  قد  مما  األعمى، 
أطفال يعانون من الهزال والنحافة الشديدة، لكنهم يصرون 
على الصيام مثل الكبار من باب التقليد، فما هو الحل عندئذ؟ 
أنه  والحقيقة  اآلباء،  بعض  يردده  الذي  السؤال  هو  هذا 
طالما ال يوجد مرض يشكو منه الطفل، فال مانع من تركه 
يصوم بشرط إيقاظه في السحور وتعويده على رؤية أفراد 
األسرة وهم يمارسون هذا الفرض الديني، واشتراط تناوله 
الصيام  مدة  تقصير  مانع من  مقابل صيامه، وال  للسحور 
عليه بعمل الوجبات التي يحبها وتشجيعه على تناولها إذا 

الحظ عليه األبوان عالمات الكسل وفقدان الطاقة.
غير  بأنهم  يتحججون  أطفال  يوجد  األخرى  الناحية  ومن 
قادرين على الصيام، يجب هنا على األب واألم حثهم على 
أنهم  لضمان  الطرق،  بشتى  فيها  وتحبيبهم  الفريضة  هذه 

فور وصولهم سن البلوغ وقد أصبحوا قادرين على أداء هذه 
الفريضة وأداء هذا الركن  األساسي في إسالمنا الحنيف. 
ومن هنا وجب التنويه إلى األمراض المزمنة التي قد تكون 
لدى كثير من األطفال ولكنها ال تشكل عائقا ألدائهم فريضة 
ويكون   ، بانتظام  تعالج  األمراض  هذه  أن  الصوم، طالما 

الطفل المصاب بأي منها تحت إشراف طبي دائم.
األطفال  طب  أستاذ  شهيب  صالح  الدكتور  عن  ونقال 

المساعد بطب طنطا، فإن هذه األمراض المزمنة هي: 
بحقن 	  تعالج  التي  التهيجية  غير  الروماتيزم  حاالت 

البنسلين طويل المفعول.
حاالت الربو الشعبي المزمن التي تعالج بأقراص مهدئة.	 
حاالت الكلى المزمنة.	 
من 	  جدا  تستفيد  التي  المزمنة  المعدية  االضطرابات 

فترة الصيام، شريطة أن يكون طعام اإلفطار والسحور 
مناسبا من حيث الكمية والنوعية لألمعاء، مع عدم تقيد 

هذا الطفل بنوعية األكل الذي يقدم لباقي أفراد األسرة.
الطفل  على  الصيام  يجب  ال  الدينية:  الناحية  ومن 
وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  لقول  يبلغ،  حتى  الصغير 
َعْقلِِه  َعلَى  اْلَمْغلُوِب  اْلَمْجنُوِن  َعْن  ثاَلثٍَة:  َعْن  اْلقَلَُم  )ُرفَِع 
َحتَّى  بِيِّ  الصَّ َوَعْن  يَْستَْيقِظَ،  َحتَّى  النَّائِِم  َوَعْن  يفِيَق،  َحتَّى 
من  أشق  »الصيام  مايلي:  الفقهاء  أقوال  ومن  يَْحتَلَِم  
إلى  فيه  فيرجع  ُسنة،  الصغير  حق  في  وهو  الصالة، 
من  وإنما  سبع  من  بالصيام  األمر  يبدأ  وال  الصبي.  طاقة 
أو أياماً من الشهر فقط،  عشر«، وقد يصوم الصبي يوماً 
 ويُتدرج معه كل عام حتى يبلغ الحلم، فيصوم الشهر كله، 

الصغير  إن  حتى  أوالدهم،  يصومون  الصحابة  كان  وقد 
منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن إذا ثبت أن هذا 

يضره صحياً أو يشق عليه فإنه يمنع منه.
بالصيام،  صغاركم  على  تستعجلوا  أال  أنصحكم  وأخيراً 
دعوهم حتى يشتد عودهم ويطيقوه، وإذا طلبوا أن يصوموا، 
فدعوهم يحاولوا بل وحببوه إليهم، وصبروهم عليه، وإذا 

طلبوا الفطر فاتركوهم، وإذا نسوا فال تُذّكروهم.
نسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أوالدنا، وعلى تحبيبهم 

في العبادة، وأن يوفقنا ألداء ما وجب علينا تجاههم. 

إلى كل أم ....!
متى يمكن لطفلي 

أن يصوم؟
)الحلقة الثامنة(

اإعداد :د.اأمنية وجيه
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معا للقضاء على الصداع
في شهر رمضان

صيام شهر رمضان الكريم هو الممارسة الدينية السنوية للمسلمين في شتى بقاع األرض. يطل علينا 
هذا الشهر بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، والحصول على فوائد روحانية وصحية وجسمانية في 
هذا الشهر المبارك. وقد يشعر البعض منا في أول يوم من رمضان بكم هائل من الصداع تزداد حدته 
في الساعات األخيرة من الصيام، مما يفسد علينا تلك المشاعر، لكونه يسيطر على الحالة الجسدية 
والنفسية ويعيق الصائم عن أداء أعماله ومواصلة حياته بانتظام.  ويعد الصداع من أشهر األعراض 

التي يشكو منها ماليين البشر حول العالم من جميع الفئات العمرية، خاصة في هذا الشهر.
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الشهر  هذا  في  الصداع  أسباب  هي  فما 
وطرق العالج منه:

بداية هناك نوعين من الصداع:
قبل  الناتج  الصداع  وهو  اإلفطار:  قبل  ما  صداع  أوال: 
الجلوكوز  عنصري  أهمية  مدى  يعلم  فجميعنا  اإلفطار. 
الناتج  الجلوكوز  مستوى  وقلة  للمخ.  كغذاء  واألكسجين 
من  يوم  أول  في صداع  الرئيسي  السبب  هو  الصيام  عن 

رمضان.
ثانيا: صداع ما بعد اإلفطار: وأما عن صداع ما بعد اإلفطار 
فنحن، إلى حد كبير، لنا يد في حدوثه حيث إن الكثير من 
األطعمة التي نتناولها عند اإلفطار تعمل على ضخ كميات 
كبيرة من الدم إلى الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى نقص 
كمية الدم المتجهة لخاليا المخ وبذلك يحدث الصداع مرة 

أخرى.

خالل  الصداع  لحدوث  تؤدي  التي  األسباب 
الشهر الفضيل:

حيث 	  من  رمضان،  شهر  خالل  الروتيني  النظام  تغير 
عدم االنتظام في مواعيد النوم وقلة النوم عند البعض

تغيير مواعيد وجبات الطعام.	 
التي 	  والنسكافيه(  والقهوة  )الشاي  الكافيين  كمية  نقص 

في  العادة  غير  على  الصيام  بسبب  الشخص  يتناولها 
األيام األخرى.

نقص الماء.	 
نقص السكر في الدم.	 
انخفاض الضغط.	 
نقص عنصر الزنك بسبب التعَرق.	 
األنيميا التي قد تظهر عند البعض مع طول فترة الصيام.	 
السهر لفترات طويلة.	 
األنف 	  حساسية  مرضى  أن  حيث  األنف،  حساسية 

فرص  لديهم  ترتفع  المزمنة  األنفية  الجيوب  والتهابات 
الشعور بالصداع الشديد.   

للعين 	  ومجهد  مرهق  بشكل  الصيام  فترة  طوال  العمل 
واألعصاب والبدن.

يسبب 	  مما  الدسم،  الطعام  من  كبيرة  كميات  تناول 
الصداع خاصة  ويزيد من  واالنتفاخ،  بالتخمة  اإلصابة 

بعد اإلفطار.
قبل اإلفطار، مما يسبب الصداع  	  النوم لساعات طويلة 

بكافة أنواعه وألم بالرأس.
النوم أيضا لفترات طويلة بعد اإلفطار مباشرة يؤدي إلى 	 

الشعور بالصداع.
التركيز الشديد في شاشات الموبايل والكمبيوتر والالب 	 

توب سواء في العمل أو للترفيه.

طرق العالج:
بتأخير 	  الله عليه وسلم  الرسول محمد صلي  إتباع سنة 

السحور والتبكير باإلفطار، والذي يجب أن يحتوي علي 
إرهاق  عدم  نفسه  الوقت  وفي  بالسكريات  الغني  التمر 

الجهاز الهضمي.
اإلفطار 	  بين  ساعة  نصف  كل  الماء  شرب  من  التأكد 

والسحور، مع محاولة شرب ما ال يقل عن لترين خالل 
هذه الفترة.

محاولة ضبط الساعة البيولوجية من حيث عدد ساعات 	 
النوم وتجنب السهر خاصة في أيام الصيف هذه.

الحرص على توزيع وجبة اإلفطار على ثالث مراحل، 	 
مع األذان قبل صالة المغرب - بعد صالة المغرب - بعد 

صالة العشاء والتراويح.
األكل الكثير يسبب تخمة وضغط على الحجاب الحاجز 	 

فيسبب ضيق تنفس، تعب، خمول، نوبات صداع.
يجب ترك الشد العصبي والنرفزة والتوتر، خاصة في 	 

نوبة  من  أشد  ما هو  إلى  تؤدي  قد  التي  النهار  ساعات 
 - إغماءة  حدوث  المثال  سبيل  على  ومنها  الصداع، 

ارتفاع ضغط الدم.
الشاي- 	  بأنواعها:  المنبهات  شرب  من  التقليل  يجب 

القهوة-  المشروبات الغازية - الشوكوالته قدر اإلمكان.
المدخن 	  ينتهز  وأن  التدخين  من  اإلمكان  قدر  التقليل 

فرصة صيام رمضان لالمتناع نهائيا عن التدخين حفاظا 
على الصحة العامة للمدخن ومن حوله.

إذا كنت تعاني من مشاكل في األسنان - األنف - العيون 	 
أو كان لديك صداع مزمن أو صداع نصفي فال بد أن 

تراجع الطبيب قبل رمضان.
يمكن لدواء رفع الضغط مساعدة الصائم على مواصلة 	 

صيامه دون اإلحساس بالصداع، لكن بوصفة طبية.

ومن األغذية التي تساعد على التخلص 
من الصداع:

مهمة  البحرية  والمأكوالت  الخضار  شوربة  تناول  يعتبر 
البلدي  والخبز  السبانخ  أيضا  بالزنك،  غنية  ألنها  جدا  
والثوم والجبن القريش والبيض والدجاج من األغذية التي 
المعقدة  النشويات  وتعتبر  الصداع.  من  التخلص  في  تفيد 
مثل البقول، الفول، العدس، الفاصوليا، البسلة، المعجنات، 
من  البني   واألرز  كالخبز  الكاملة  الحبوب  البطاطس، 
طويالً  وقتاً  تحتاج  لكونها  للجسد  جدا  المهمة  األطعمة 
الجسم  تمد  بسيطة  سكريات  إلى  األمعاء  في  تتكسر  لكي 
باحتياجاته من السكر في صورة بطيئة ومستمرة عكس ما 

يحدث مع  تناول السكر النقي.
رمضان كريم... وألف سالمة 
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تسّحروا.. تسّحروا
روا فإنَّ  قال رسول الله- صلَّى الله عليه وسلم-: »تسحَّ
ي السحوَر »الغذاَء المبارك«.  في السحور بركة«، وسمِّ
رمضان  شهر  خالل  األهم  هي  السحور  وجبة  إن 
د الجسم بالطعام والشراب لرحلة الصيام  المبارك، إذ تزوِّ
والحيوية،  والنشاط  القوة  على  الصائم  فتساعد  اليومية، 
الصيام ألطول  أثناء  الدم  السكر في  وتحافظ على نسبة 
فترة ممكنة، وتعين الصائم على التخفيف من اإلحساس 
اإلعياء  من  فتقلّل  النهار،  سائر  والعطش  بالجوع 
والصداع والكسل والخمول والرغبة في النوم، كما أنَّها 
فيها  فيجتمع  وقتها،  في  الفجر  صالة  أداء  على  تساعد 

خيري الدنيا واآلخرة.
المصدوق-  الصادق  عن  المطهرة  الُسنّة  في  ثبت  وقد 
السحور  وجبةَ  ر  يؤخِّ كان  أنه  وسلم–  عليه  الله  صلّى 
تقريبًا.  ساعة  بنصف  الفجر  قبيَل صالة  الليل  آخر  إلى 
د عليها بشدَّة، حيث قال: »فصُل ما بين صيامنا  وكان يؤكِّ
وصيام أهل الكتاب أكلة السََّحر«، فاالهتمام بهذه الوجبة 
بطريقة صحية يجعل اإلنسان يمارس يومه بشكل طبيعي 

أثناء الصيام.
بدء  قبل  نتناوله  أن  يمكن  ما  آخر  هي  السحور  وجبة 
ساعات الصيام الطويلة، لذا يجب أن تكون وجبة خفيفة 
بالفيتامينات  الغنية  والمشروبات  األطعمة  على  تحتوي 
والطاقة مثل التمر والفواكة الطازجة والمجففة والحليب، 
وأيًضا الكربوهيدرات كالخبز والحبوب. وال بد أن نتناول 
كميات كافية من السوائل، والماء على وجه الخصوص، 
الوارد حدوثه بسبب  الجفاف  للمحافظة على الجسم من 

الحرارة وساعات الصيام الطويلة. 
ويُفّضل أن تحتوي وجبة السحور على سلطة الخضروات 
الطازجة بكميات مناسبة، فهي تحتوي على نسبة عالية 

لفترة  بالماء  يحتفظ  الجسم  تجعل  واأللياف  الماء  من 
الجفاف،  أو  بالعطش  اإلحساس  من  يقلل  مما  طويلة، 
وتساعد على البقاء فترة أطول دون اإلحساس بالجوع، 
إلى جانب أنها مصدر جيد للفيتامينات واألمالح المعدنية. 
األغذية  على  السحور  وجبة  تحتوي  أن  يُفّضل  كما 
متوسطة وبطيئة السرعة في الهضم مثل الفول والعدس 
على  الحرص  مع  والبيض،  الجبن  أو  الزيتون،  بزيت 
من  تزيد  حيث  األبيض،  من  بداًل  األسمر  الخبز  تناول 

فترة عدم الشعور بالجوع.
وإن كنت تنزعج من تناول الطعام في قت متأخر قبيل 
الفجر، فيمكنك االكتفاء ببعض الفاكهة أو العصير الطازج 
أو التمر مع شرب اللبن والماء قبل وقت اإلمساك عن 

الطعام. ففي الحديث: »نِعَم السحور التمر«.  
المالح،  والجبن  كالمخلَّالت  المملحة  األغذية  ولنتجنب 
أن  كما  الهضم.  بعد  بالعطش  اإلحساس  من  تزيد  ألنها 
تناول الحلويَّات المركَّزة كالكنافة والبقالوة على السحور 
بعد  الجوع  على  تبعث  لكنها  حينها  في  بالشبع  يُشعرك 
فترة قصيرة، وتسبِّب العطش أثناء النهار، وتساعد على 
أن معظم  زيادة الوزن أكثر من وجبة اإلفطار، خاصةً 

األشخاص تخلد إلى النوم مباشرةً بعد وجبة السحور.
الهضمي  الجهاز  يُعِطي  الفجر  قبيل  السحور  وتأخير 
فيه  تؤّدى  قصير  وقت  ويتبقى  والراحة،  العمل  فرصة 
تنتج  فال  السحور،  بعد  النوم  يؤخر  وبالتالي  الصالة 
مشاكل مثل عسر الهضم والتخمة، ويكون هناك مستوى 

معقول من التغذية في الدم فترة النهار.
  بارك الله لكم في إفطاركم وسحوركم،،

وتقبل الله صيامكم وقيامكم،،
ووقاكم شر التخمة والكسل والمرض. 

اإعداد.اإيـــة عيــاد

تسّحروا..
تسّحروا
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يقترب شهر الصيام وتكثر التساؤالت 
عن من يحق له الصيام ومن ال يجب عليه الصيام. كما 
تكثر األسئلة حول نظام أخذ العالج فى رمضان وكيفية 
تناول األطعمة فى رمضان وقد أجمع األطباء المهتمين 
بمرضى السكر فى البالد اإلسالمية وأتفقوا على تصنيف  

مرض السكر فى رمضان إلى ثالث مجموعات 
السكر من  * األولى من ال يجب عليه الصيام مرضى 
الطفولة   من  السكر  بمرض  أصيبوا  الذين  األول  النوع 
أو سن المراهقه ويعالجون بحقن األنسولين عدة مرات 

يومياً وسوف يشار إلى هذه المجموعة الحقاً
انخفاض  غيبوبة  من  يعانون  الذين   السكر  مرضى   *
ارتفاع  بغيبوبة  أصيبوا  الذين  أو  متكرره  بصفة  السكر 
السكر فى مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر قبل شهر الصيام 
من  الكلى  في  متقدمة  مضاعفات  من  يعانون  الذين   *
زالل البول ونقص في كفاءة الكلى فهؤالء يشكل الصيام 
طويلة  لمدة  المياه  شرب  عن  إلمتناعهم  عليهم  خطر 
وأجرى  العين  فى  من مضاعفات  يعانون  الذين  وأيضاً 
لهم عمليات بالعين بسبب مرض السكر والذين يعانون 
من ألتهابات شديدة باألعصاب الطرفية أو الذين يعانون 
من قصور بالدورة الدموية بالساقين. أو يعانون من قدم 
بقصور  يعانون  من  على  الصيام  يجب  ال  كما  سكرى. 
فى الشرايين التاجية بالقلب من ذبحة أو حدوث أنسداد 
بالشرايين التاجية بالقلب وأيضا الذين يعانون من جلطة 
أو  التركيز  القدرة  عدم  أو  نصفى  شلل  أحدثت  دماغية 
من  يعانون  من  يصوم  ال  أن  يجب  كما  األتزان  فقدان 

قصور فى عضلة القلب أو تليف بالكبد أو فشل كلوى.
أما من يمكنهم الصيام فهم ال يعانون من هذه المضاعفات 
بالدم  السكر  مستوى  فى  تذبذب   بدون  مستقره  وحالتهم 

وينقسم هؤالء إلى قسمين.

بأدوية  يعالج  للسكر واألخر  بأدوية مخفضة  يعالج  قسم 
منظمه للسكر.

فأما الذين يأخذون أدوية منظمه للسكر يمكنهم الصيام 	 

أدوية مخفضه  يأخذون  الذين  أما  تعديالت.  أى  بدون 
للسكر فعليهم أخذ جرعة اإلفطار وقت المغرب ومنع 
جرعة العشاء أو أخذ نصفها فى السحور ويجب على 
مراجعة طبيبهم  الصيام  فى  الراغبين  السكر  مرضى 
فتره كافيه قبل الصيام يدربهم على كيفية تغيير العالج 
فى رمضان ويعلمهم أيضاً بأعراض أنخفاض السكر 
وعرق  سريعة  قلب  ودقات  ورعشه  شديد  جوع  من 
تحليل  عليهم  يجب  األعراض  هذه  ظهور  فعند  بارد 
السكر فى الدم فورا وإيقاف الصيام وتناول الطعام إذا 
يجب على كل مريض  كما  السكر عن 70.  أنخفض 
معرفة أعراض أرتفاع السكر الشديد مثل عطش شديد 
يجب  أيضا  الحالة  هذه  وفى  ودوخه  بالحلق  وجفاف 
أكثر من  السكر  ارتفاع  الصيام فى حالة  التوقف عن 

300 مع وجود األعراض. 

من  باألنسولين  يعالجون  الذين  أن  عن  مسبقاً  أثرت  وقد 
أطرارهم  حالة  فى  ولكن  الصيام.  عليهم  يجب  ال  صغرهم 
إلى  تستمر  جرعه  إلى  األنسولين  نظام  تغيير  عليهم  يجب 
اإلفطار  قبل  يأخذ  مائى  أنسولين  إلى  باإلضافة  ساعة   24
والسحور ويجب تحرى الحذر فى هذه الحالة واإلكثار من 
بالدم وتجنب  السكر  لمعرفة مستوى  الدم  السكر فى  تحليل 

أرتفاعه أو انخفاضه علماً أثناء الصيام ال يفطر

غير  وهذا  رمضان  فى  سوس  العرق  شرب  يكثر   *
يعانون  الذين  أو  الضغط  لمرضى  فيه خاصة  مرغوب 

من تورم بالقدمين 
التمر فهو يحتوى من 50 : 80 % مواد سكرية  أما   *
ونسبة الجلوكوز 1:1 – والفاركتوز يبطئ االمتصاص 
يقوم  كما  كبير  بقدر  السكر  نسبة  يرفع  األمعاء وال  من 
بتنظيم الدهنيات بالدم ولذلك فتناول التمر بنسبة بسيطة 

ال يكون له أثر سيء فى أرتفاع مستوى السكر بالدم.
يمكن  وخالفه  والقطايف  الكنافة  للحلويات  بالنسبة   *
إذا  والسحور  اإلفطار  بين  ما  منها  القليل  الجزء  تناول 

كانت نسبة السكر منضبطة بالدم ال تتعدى ال200 
البرتقال  عصير  مثل  الطازجة  الفاكهة  العصائر  أما   *

البلدى بدون سكر فهى مسموحه 
مع تمنياتنا بصيام أمن لكل مرضى السكر 

اإعداد: ح�شام الجبالي

مرض السكر والصيام

أ.د محمد قمر
أستاذ الباطنة والسكر والغدد 

الصماء بجامعة الزقازيق
زميل جامعة ليون ألمراض السكر
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في  شيء،  كل  في  كريم  الكريم،  رمضان  شهر 
وفي  لنا،  يضاعفها  فالله  والحسنات،  الثواب 
العزائم والزيارات، فنحن نربط هذا الشهر الكريم 
وحتى  سويا.  واإلفطار  والتجمعات  بالزيارات 
الكرم في كميات الطعام فقد اعتدنا على اإلكثار من 
الطعام إعدادا والتهاما في هذا الشهر الكريم، بينما 
واألذكار  العبادة  من  اإلكثار  أصال،  منه  الهدف 
وأداء الشعائر الدينية والتقرب إلى الله. اللهم اعتقنا 
خير  واجعل  خواتيمنا،  وأحسن  هذا  رمضان  في  النار  من 
أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. واليوم سأقص عليكم قصة 
الزبون المفضل للصيدلية، أبو وسام، رب بيت في األربعين 
سنتان  منذ  وأصيب  الوزن  في  زيادة  من  يعاني  عمره،  من 
وسام،  وابنه  المتوازن،  الغير  الغذائي  نظامه  نتيجة  بالسكر 
اعتاد زيارتنا مع  الذي  العشرة سنين  الجميل ذو  الطفل  ذلك 
والده ومشاركتنا الحديث بآرائه الطفولية الممتعة. أتاني اليوم 
سفرة  على  لتناوله  يخطط  ما  علي  ليقص  كعادته  وسام  أبو 
اإلفطار غدا، بينما جلس وسام على رجل أبيه يستمع بإنصات 

لحديثه.
بدأ أبو وسام حديثة قائال: بكرة يوم الكنافة، سوف أشتري من 
فالكنافة  اإلفطار،  بعد  مباشرة  ألتناولها  أصنافها  كل  الكنافة 
في رمضان بالذات لها طعم خاص، وكل المحالت تتفنن في 
جعلنا نقبل على شرائها وتناولها، وأنا رغم إصابتي بالسكر 
أنوي تناول الكنافة التي تسبح في الشربات اللذيذ غدا، ثم نظر 

إلى نظرة تحد وقال لي، مارأيك أنت بالكنافة يا دكتورة؟
قلت له: في شهر رمضان المبارك ال يخلو بيت من صينية 
المصري،  لدى شعبنا  المحببة  تعد من األكالت  التي  الكنافة 
خصوصا خالل شهر رمضان الكريم كما قلت، ويقبل الكبار 
والصغار على تناولها بنهم شديد غير مباليين بما قد تسببه من 
مشاكل صحية تتمثل في عسر الهضم وغيره من األمراض. 
العرب  ابتكرها  عربية  أكلة  فالكنافة  الكنافة،  أصل  عن  أما 
ذات  أكلة  بالجوع، وهي  الدائم  الشعور  للقضاء على مشكلة 
دائما  شعورا  الشخص  إعطاء  على  القدرة  ولها  حلو  مذاق 

بالشبع، فال يقبل على الطعام.
الكنافة، فقد قرأت عنها ما  أنا حريصة جدا في تناول  ولكن 
يكفي لجعلي أتوخى الحذر في تناولها وأنصحك بذلك أيضا، 

أو  السكر  إضافة  ومع  ومعجونة،  سميكة  بطبيعتها  فالكنافة 
الشربات إليها، تزداد تعجنا وتصبح بيئة خصبة لنمو البكتيريا 
والميكروبات. وعندما يتناولها الشخص، تنتقل هذه البكتيريا 
حدوث  النتيجة  وتكون  فورا  عملها  وتبدأ  الجسم  داخل  إلى 
في  تناولها  تم  إذا  خاصة  الهضمية  واالضطرابات  االنتفاخ 
السحور. كما أن وجود السكر فيها بنسبة كبيرة يجعلها مرتعا 
تخزينها  تم  إذا  خاصة  المعوية،  للنزالت  المسببة  للبكتيريا 
بشكل غير صحيح بعد تحضيرها. ومن أشهر هذه البكتيريا 
ويجدر  والشيجال.  السالمونيال  اإليكوالي،  والميكروبات، 
التاجي  التنويه أنه يجب على مرضى الصدر والشريان  هنا 
االمتناع عن تناول الكنافة نهائيا ألنها قد تسبب لهم مضاعفات 
خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، كما أنها أيضا حالها حال األغذية 
المعدة خارج المنزل بدون عناية بمتطلبات النظافة، حيث أنها 
حال  وفي  تحضيرها،  مراحل  كل  في  اليدين  باستخدام  تعد 
تلوث اليدين أو األطعمة بالفيروس الموجود بفضالت )براز( 
شخص مريض باإللتهاب الكبدي أ- في حاالت تدنى المستوى 
الصحي وعدم المحافظة على النظافة الشخصية  يؤدي ذلك 

النتشار الفيروس الكبدي أ.
ويؤكد األطباء أن الكنافة تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء 
لتساعد في هضمها نظرا لما تحتويه من نشويات معقدة، لذلك 
يشعر الصائم في الصباح بالعطش الشديد، ومع مرور الوقت 
يصاب باإلعياء الشديد. لذلك البد من االعتدال وتنظيم تناول 
الكنافة حتى ال تتسبب في مشاكل صحية، كما أنصحك أيضا 
ينصح  كما  العطش،  تسبب  ألنها  السحور  في  تناولها  بعدم 
للمخاطر  تجنبا  الكنافة  على  السكر  وضع  من  اإلكثار  بعدم 
تجنب  أجل  من  الباطنة  أطباء  وينصح  تسببها،  التي  الكبيرة 
على  بساعتين  اإلفطار  بعد  الكنافة  بتناول  السيئة،  آثارها 
أحرق  قد  الجسم  يكون  حتى  وذلك  قليلة،  وبكميات  األقل 
الكربوهيدرات التي حصل عليها من طعام اإلفطار، ويجب 

كذلك أال ننام بعد تناولها مباشرة.
عن  إذا  فماذا  الكنافة،  في  هذا  كل  ياااه،  وسام:  أبو  رد 

المشروبات الرمضانية؟
تناول  على  الكريم  رمضان  شهر  خالل  جميعا  نقبل  أجبته: 
تناول  قبل  والعرقسوس  هندي  التمر  مثل  معينة  مشروبات 
اإلفطار مباشرة، كفواتح للشهية، ولكن األطباء يحذرون من 
كثرة شرب العرقسوس، ألنه في حال مداومة الشخص على 
للمصابين  خاصة  الضغط  يرفع  فإنه  كبيرة،  بكميات  شربه 

حلوى رمضان،          
مفيدة أم ضارة؟

اإعداد: د. اأمنيه وجيه
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بارتفاع ضغط الدم، ويزداد هذا الخطر مع اإلكثار من تناول 
المخلالت، وهذا يفسر شعور بعض الصائمين بالدوخة الشديدة 
أن  الصائمين  وعلى  رمضان.  أيام  في  المتواصل  والصداع 
المتخصصون  ويؤكد  المشروبات،  هذه  تناول  في  يعتدلوا 
كانت  إذا  هندي  والتمر  والسوبيا  العرقسوس  مشروبات  أن 
)مثلجة(، فإنها قد تسبب آالًما باألسنان والضروس ألصحاب 
المشاكل  بعض  تسبب  قد  أنها  كما  الضعيفة،  واألسنان  اللثة 
الهضمية مثل التهاب األمعاء، وارتجاع المرىء، والقرح في 
اإلثنى عشر واألمعاء، كما أنها يمكن أن تتسبب فى اإلصابة 
بالتهاب الحلق واللوزتين، وهي غير مفيدة ألصحاب أمراض 
 الجيوب األنفية المزمنة، ومرضى الصدر والجهاز التنفسى. 
وعلى الناحية األخرى تبدو فوائد العرقسوس وكأنما ال نهاية 
على  الحتوائه  الروماتيزم  شفاء  في  يفيد  أنه  تبين  إذ  لها، 
عناصر الهيدروكورتيزون، وهو يقوم بتحفيز الغدة الكظرية 
التي تفرز الهيدروكورتيزون، ويساعد الجسم على مقاومته، 
الجسم،  في  المناعة  جهاز  تقوية  على  عمله  إلى  إضافة 
من  عدة  أنواع  تكوين  في  ويدخل  للبلغم،  طاردا  يعتبر  كما 
المعدة بالعمل  قرحة  يعالج  أنه  كما  للسعال،  الملطفة  األدوية 
األحماض  وصول  تمنع  للقرحة  عازلة  طبقة  تكوين  على 
االمينية الموجودة في الطعام، فضال عن أنه يعد من أفضل 
العصائر المرطبة للمصابين بمرض السكري لخلوه تماما من 
المشروبات  أكثر  من  فيعّد  الهندي  التمر  أما  العادي.  السكر 
جيّد  مليّن  الصيف،  فصل  في  بالبرودة  إحساساً  تعطي  التي 
فهو  وبالتالي  اإلمساك  من  يعانون  للّذين  وخاصة  للمعدة 
مفيد لمرضى البواسير، كما أنه يعمل على تخليص الدم من 
ا للمرضى المصابين بارتفاع  الحموضة الزائدة فيه ومفيد جًدّ
أبحاث  وكشفت  الصداع.  آلالم  كمسّكن  ويعمل  الدم  ضغط 
الفائض من  ترّسب  من  العظام  بحماية  يقوم  أنّه  على  حديثة 
الزكام. عالج  في  استخدموه  الهنود  أن  كما  الفلورايد،   مادة 

الرمضانية،  المشروبات  كل  أكره  أنا  جدا،  جيد  وسام:  قال 
خصوصا الخشاف.

أفضل األصناف  بالذات من  الخشاف  يا عزيزي،  أجبته: ال 
التي يحبذ تناولها في شهر رمضان الكريم، لما له من فوائد ال 
تعد وال تحصى، ، فالخشاف عبارة عن مجموعة من القراصيا 
المجففة والتمر والتين والمشمش المجففين والزبيب، ينقعون 
جميعا في الماء للحصول على العديد من الفوائد الغذائية من 
هذه الثمرات المختلفة التي تعد من أكثر الفواكه فائدة للجسم، 
ثم يتم تناولها بعد آذان المغرب لتعويض الجسم عن الكثير من 

العناصر التي فقدها أثناء فترة الصيام.
أجاب وسام: القراصيا، يععع، أنا أكرهها.

فسألته: هل تحب البرقوق يا وسام؟ قال: نعم.. جدا يا دكتورة. 
عزيزي،  يا  المجفف،  البرقوق  هي  والقراصيا  له:  فقلت 
القراصيا من الفواكه المجففة التي يقبل عليها الصائمون في 
المفيدة  العناصر  من  بالعديد  الجسم  لتعويض  رمضان  شهر 

للجسم.
ومن فوائدها أنها تحتوي على الحديد الذي يعالج فقر الدم ويعيد 

القراصيا  التغذية  خبراء  من  العديد  رأي  وفي  قوته،  للجسم 
واحدة من نوعين من الفواكه المجففة التي تعد أفضل عالج 

لفقر الدم، أما نوع الفاكهة الثاني فهو التين المجفف.
وللقراصيا دور في الحفاظ على صحة المرأة، فباإلضافة إلى 
حماية النساء من مرض فقر الدم وعالجه، تساهم القراصيا 
في تقوية عظام النساء الحتوائها على مركبات الفينول، وكذلك 
البوتاسيوم والبورون الذي يعين على امتصاص الكالسيوم في 
القراصيا  بها  تتمتع  التي  الخاصية  هذه  أن  العظام، وال شك 
مهمة، ألن النساء يتعرضن لإلصابة بهشاشة العظام، خاصة 
في سن اليأس، وهذه الفاكهة تجعل المرأة تتمتع بعظام قوية 

لمكافحة هذا المرض الصعب.
الحتوائها  الجسم  مناعة  زيادة  في  مهم  دور  أيضا  للقراصيا 
على مضادات أكسدة قوية، ويرتبط بزيادة المناعة إسهام هذه 
الفائدة ذات الطعم اللذيذ في عالج ضعف البصر والحماية من 
اإلصابة بالزهايمر، كما أنها تعالج اإلمساك نظرا الحتوائها 

على األلياف ومن خواصها التليين.
من  تنفع  )القراصيا  جزلة  ابن  قديماً  قال  القراصيا  وعن 

الصفراء، وحامضها يسكن الحرارة ويبرد(. 
القلب،  صحة  تحسين  في  يساهم  القراصيا  تناول  إن  كما 
يجعلها  والبكتينات مما  والفينوالت  باأللياف  فالقراصيا غنية 
أمراض  وتقي من  الضار  الكوليستيرول  تخفف من مستوى 

القلب.
القراصيا تساعد أيضا على تنظيم ضغط الدم، نظرا الحتوائها 
بوتاسيوم  على  تحتوي  أنها  المدهش  ومن  البوتاسيوم،  على 

أكثر من البرتقال بأربع مرات.
يحسن  الذي  )ب6(  لفيتامين  جيدا  مصدرا  القراصيا  وتعد 
الطعام(، والذي  الجسم من  عمليات األيض )هضم واستفادة 

يحافظ أيضا على وظائف المخ و يبعد االكتئاب.
ولكن احذر من جعل والدتك تغليها، ألن هذه العملية تفقدها 
العديد من الفيتامينات والعناصر المهمة للجسم، عليك بتناولها 
عن طريق نقع الثمرات الجافة في الماء، ثم تناول الثمرات 
واحرص على شرب الماء الذي تشبع من عناصرها المفيدة، 
ويمكن أيضا نقع ثمرات القراصيا في الماء بعد نزع البذور 
من  لذيذ  شراب  على  للحصول  الخالط  في  ثم ضربها  منها 

القراصيا، ما رأيك اآلن يا وسام؟ 
أجاب الصغير: لم أكن أعلم كل هذا عن القراصيا، سأجرب 
الخشاف،  أتقبل  أن  تعجبني، وسأحاول  لعلها  لوحدها  تذوقها 

ولكن حين أكبر، وضحك والتفت للعبة كان يحملها بيده.
وأخيرا أذكركم بأن شهر رمضان، هذا الموسم الديني المتجدد، 
والبركة،  الخير  شهر  العظيم،  اإلسالمي  المهرجان  وهذا 
الله  من  نطلب  ولكي  بالحسنات  سيئاتنا  نعادل  لكي  فرصتنا 
أن نعتق من النار، فالمظهر اإلسالمي في شهر الصوم ال بد 
من رمضان  الهدف  فليس  الصادقة،  للنية  انعكاساً  يكون  أن 
هو األكل و النوم، بل الهدف هو أن نربي أنفسنا وان نتحكم 
بأهوائنا وان نتعلم أن نكبح جماح رغباتنا وان نكون عبيدا لله 

ال لرغباتنا.
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عزيزى الصيدلى دائما وأبدا ما تحتاج إلى تسهيالت لزيادة حجم نشاط الصيدلية سواء إن كان 
عن طريق أخذ تعاقدات جديدة أو تم فتح مستشفى بجوار صيدليتك أو عيادات جديدة أو 
الروشتات كاملة وعندما  المرضى وصرف  احتياجات  لتلبية  بالصيدلية  األدوية  زيادة  حجم 
السبب   الموافقة وعندما تسأل عن  الغرض تفاجأ بعدم  تتقدم لطلب تسهيل مالى لهذا 
التأخر فى  أو  أو شيك مرتد تأخرت فى سداده  بالفيزا لم تسدد مثال  يتبين أن هناك مبالغ 
سداد أقساط قرض أو أى سلعة معمرة تم شرائها فى السابق عن طريق السهو وبناءا على 
ما تقدم أنصحك باالنتظام  فى سداد أى التزامات ماليه وتصفية الفيزا وكروت الشراء أول 
بأول فى المدة المتفق عليها وال تسهو عن ذلك وأيضا سداد الشيكات بانتظام فى التواريخ 
المتفق عليها  وتصفيه الموقف الضريبى أول بأول حتى ال يظهر اسم حضرتك فى القوائم 
السلبية، والتأمين على الصيدلية وعلى شخص سيادتك بانتظام واالحتفاظ باإليصاالت. كل 
ما سبق سيقوي مركزك المالى ويسهل ويدعم سيادتك فى الحصول على التمويل المناسب 
والمطلوب. والنصيحة الثانية وهى وجود ملف كامل بجميع المستندات  الشخصية والتى 
تخص النشاط ومراعاة التجديد كلما حان وقت التجديد وتكون جاهز لمثل هذه الظروف وما 

شابها.

بأقــل تكلفـة وأسرع
وقت وأقل مستندات

مــول صيـدلتـك



لمزيد من المعلومات برجاء االتصال على أرقام التليفونات االتيه:
أ/ محمد محمود:  01001393393  -  أ/ محمد مدني: 01154016906  
أ/ احمــد منـيــر:  01154007429  -  أ/ عبـيـر سمـيـر:  01157254488 

أ/  علياء يوسف:  01012225565 
ارضي:  25290800      فاكس: 3457

مــول صيدليتك  بأقل تكلفة 
وأسرع  وقت  وأقل مستندات   

استكماال لمنظومه الخدمات التى تقدمها مجموعه شركات د/ حسام عمر وايمانا منها 
بدورها الرائد في خدمة جموع الصيادلة من خالل الشركه المتحده للصيادله والمتحده 
للتجارة والتوزيع والشرق االوسط للكيماويات  بالتعاون مع نخبة  من بنوك مصر  وهى بنك 
اجريكول وبنك  المتحد وبنك فيصل االسالمي وبنك االسكندرية  وبنك كريدى  المصرف 
سي اى بي وبنك االستثمار العربي ان تقدم برامج تمويل الصيدليات  بالبضاعة )مرابحات(
مميزة بأقل تكلفه ومستندات واسرع وقت ممكن لتلبية احتياجات الصيدلية من االدويه 

واالصناف ولزياده الربحية من حالل البنوك االتيه :-

المستندات المطلوبهالمبلغفترة السدادالتكلفةاسم البنك

9٪ فيصل االسالمى
سنة ونصف 
الى سنتين

•  رخـصـــة الصيـــدليـــــــة100 الف

•  رخصـه مــزاوله  المهنه

•  كــــارنـــيــه النـقـابـــــــة

•  عقد االيجار او  التمليك

•  اخــر ايصــــــال مرافـــــق

•  مستخـرج حـديث مــن السجل  
    التجارى برأسمال 50 ألف جنيه

    موقف غرف تجارية آخر عامين

•  بطاقة ضريبية بآخر ختم   
    ضريبي+موقف ضريبي بأخر عامين

•  صـورة بطـاقـة الرقم القومي 
    للصيدلي والضامن

قـد تستجـد بعـض 
المستندات حسب ظــروف 

الصيدلي والبنك

100 الف4سنوات6.5٪المصرف المتحد

500 الف5 سنوات7٪االسكندريه

350 الف3 سنوات8.7٪كريدى اجريكول

5 سنوات12.25٪سي اى بي
حسب عدد 

سنوات النشاط

وهناك مفاوضات مع عدد من البنوك االخرى سيعلن عنها في حينه

ملحوظه :
هذه النسب تخضع للزياده والنقصان حسب سن العميل ومبلغ 

التمويل والمدة المطلوبة





متالزمة القولون العصبى
أعراضها وكيفية عالجها

هل تعاني عادة من آالم غامضة ومتكررة في البطن؟ هل 
تكثر عندك الغازات؟ هل تجد صعوبة وعدم ارتياح أثناء 

التغوط؟ إن كنت كذلك فربما تعاني من القولون العصبي.

يعتبر القولون العصبي من أهم األسباب التي تدفع 
بالمرضى لعيادات أطباء الباطنة وهو ينتشر بنسبه 15– 

%20 في الكبار واألطفال، ويطلق عليه القولون العصبي أى 
أنه يوجد حوالى شخص أو شخصين فى كل أسرة يعانون 

من القولون العصبى.
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اإعداد  د/ ريهام �ضلبى



ما هو مرض القولون العصبى؟

اله�ضمية  القناة  وظيفة  في  مزمن  ا�ضطراب  عن  عبارة 
خا�ضة االأمعاء الغليظة ينتج عنه انتفاخ واآالم في البطن 
اأحيانا  االإخراج  وظائف  في  ا�ضطراب  ذلك  وي�ضاحب 

اإم�ضاك واأحيانا اإ�ضهال .

وقد لوحظ اأن حوالي 40% من المر�ضى لديهم م�ضكلة في 
ب�ضكل  يوؤثر  قد  والذي  اللبن  اأو عدم تحمل  االألبان  ه�ضم 
اأو باآخر في حدوث االألم واالنتفاخ واالأعرا�ض الم�ضاحبة، 
وذلك  الرجال  من  اأكثر  ال�ضيدات  به  ت�ضاب  ما  وعادة 
التقلبات فى المزاج والم�ضاعر الزائد لدى  يرجع لزيادة 

ال�ضيدات.

أسباب مرض القولون العصبى:-
ولكن  المر�ض  هذا  �ضبب  التحديد  وجه  على  يعرف  لم 
تهيج  في  االأطعمة  بع�ض  دور  اأظهرت  طبية  درا�ضات 
اإلى  اأخرى  درا�ضات  تو�ضلت  كما  وا�ضتثارته،  القولون، 
بيان الجوانب النف�ضية ودورها في تفاقم الحالة و�ضدتها 
فهناك عالقة وطيدة بين الحالة النف�ضية ومر�ض القولون 
االأ�ضخا�ض  لدى  القولون  ا�ضطراب  يكثر  ولذا  الع�ضبي، 
وال�ضرامة  بالدقة  ويتميزون  القلق  اإلى  يميلون  الذين 
اأنف�ضهم  في  ويحب�ضونها  م�ضاعرهم  يكبتون  والذين 
اأي�ضا  واأولئك هم من ي�ضابون بمر�ض االكتئاب النف�ضي، 
الم�ضروبات الكحولية والتدخين واالإكثار من �ضرب القهوة 

والمنبهات االأخرى.

حالتك النفسية واألطعمة 
وعالقتيهما بالقولون العصبى:-

الكثير من االأ�ضخا�ض يعانون من الع�ضبية ال�ضديدة التي 
توؤثر على �ضحتهم ب�ضكل عام وفي مقالنا هذا نعر�ض اأحد 
نتائج الع�ضبية الزائدة وهي تهيج القولون مما ي�ضبب اآالم 
�ضديدة في الجهاز اله�ضمي بل في الج�ضم باأكمله ويعاني 
منها الكثير من االأ�ضخا�ض في هذا الع�ضر نتيجة التعر�ض 
وع�صر  المتتالية  والم�صكالت  ال�صديدة  الحياة  ل�صغوط 
للتخل�ض  الفر�ضة  يعطيهم  ال  مما  نعي�ضه  الذي  ال�ضرعة 

منها ولكن..

 أواًل يجب أن نعرف عالقة الطعام 
بتهيج القولون ودور الطعام في 

تهيج القولون العصبي: 
متنوعة  كمية  على  يحتوي  الذي  ال�ضحي  الطعام  تناول 
الدهون  �ضغيرة من  وكمية  المختلفة  الغذائية  المواد  من 
مدى  ل�ضحتك  يوم  كل  مهم  �ضئ  الم�ضبعة  غير  المعتدلة 
الحياة ومع اأنه طعام �ضحي �ضوف تالحظ اأنه هناك طعام 
اإذا كنت  تهيجه وخا�ضة  وي�ضبب  القولون  يوؤثر على  معين 
تعاني من متالزمة القولون الع�ضبي الأن القولون وطبيعته 
تتغير من مري�ض الأخر لذلك لن تجد قائمة طعام واحدة 
االأطعمة  بع�ض  اليوم  عليكم  نعر�ض  ولذلك  مري�ض  لكل 

الم�ضتركة التي يجب تجنبها مع تهيج القولون. 

1. األلياف غير القابلة للذوبان: تواجد االألياف 
في  تتواجد  وهي  ل�ضحتنا  مهم  �ضئ  اأطعمتنا  في 
قائمة متنوعة من االأطعمة من الحبوب والخ�ضراوات 
والفاكهة ومع ذلك فاالألياف يمكن اأن تجعل من اآالم 
القولون غير محتملة وخا�ضة اإذا تناولت منها كمية 
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ا�ضطرابات  من  تزيد  فهي  حبوب  �ضكل  على  كبيرة 
القابلة  االألياف  على  تركز  اأن  يجب  لذلك  القولون 
للذوبان والتي ت�ضمل الخ�ضر والفاكهة وال تحاول اأن 

تقترب من الحبوب فهذا �ضي�ضعرك باالرتياح اأكثر.

تنتج  التي  المنتجات  كل  نق�ضد  وهنا  2.  الحبوب: 
يحتوي  ما  وكل  الذرة  ودقيق  القمح  دقيق  عن 
يمكن  الذي  البروتين  من  نوع  وهو  الجلوتين  على 
نتيجة  االأمعاء  في  مبرحة  اآالم  عنه  يت�ضبب  اأن 
ا�ضطرابات القولون في حين اأنه هناك بع�ض النا�ض 
تتناول  اأال  يجب  لذلك  منه  ح�ضا�ضية  تعاني  التي 

البيتزا اأو البا�ضتا اأو الكعك المخبوز.

للقولون  بالن�ضبة  م�ضكلة  الحليب  يمثل  3.  الحليب: 
لالأ�ضباب التالية: يحتوي الحليب على بع�ض الدهون 
التي ت�ضبب اال�ضطرابات في االأمعاء لذلك يجب اأن 

ت�ضرب الحليب منزوع الد�ضم 

في  �ضعوبة  من  يعانون  القولون  تهيج  مر�ضى  بع�ض 
مننتجات  في  الموجود  الالكتوز  حم�ض  مع  التعامل 
يرتاحون  المر�ضى  بع�ض  هناك  ذلك  ومع  االألبان 
الجبن  من  الحذر  يجب  ولكن  الزبادي  تناول  مع 
واللبن لذلك يجب اأن تتحدث مع الطبيب عن كيفية 
طريق  عن  لج�ضمك  المطلوب  بالكال�ضيوم  اإمدادك 

بع�ض االأطعمة االأخرى التي تمدك به غير االألبان.

4.  الطعام المقلي: اأ�ضبحت االأطعمة المقلية محور 
حياة كثير من النا�ض وخا�ضة من يعمل منهم لفترات 
النا�ض  و�ضط  يعرف  ما  وهي  المنزل  خارج  طويلة 
باالأطعمة �ضريعة التح�ضير والحل في مثل هذه االأطعمة 
هي االعتدال فهو الحل االأمثل بحيث ال تدمن تناولها 
فالدهون العالية التي تحويها  دهون مركبة توؤدي اإلى 

تهيج القولون وا�ضطرابه وهذا ال يعني االنقطاع عنها 
اإن كنت تحبها ولكن ال ت�ضرف في تناولها.

غني  م�ضدر  الفا�ضوليا  تعتبر  5. الفاصوليا: 
م�ضدر  ا  اأي�ضً ولكنها  واالألياف  بالبروتينات 
لالإح�ضا�ض بالتعب واالإرهاق نتيجة اآالم القولون التي 
ت�ضببها  فعلى الرغم من اأنها غنية بالمواد الغذائية 
اإذا  واالنتفاخ  والتقل�ضات  للغازات  م�ضدر  اأنها  اإال 
كنت تعاني من تهيج القولون لذلك يجب تجبنها في 

قائمة طعامك.

الكثير  فيه  يعتاد  الذي  الوقت  في  6.  القهوة: 
القهوة  تناول  يومه  بداية  في  االأ�ضخا�ض  من 
من  الكثير  اإلى  توؤدي  الحقيقة  في  ولكنها  بانتظام 
اال�ضطرابات والتقل�ضات مع بع�ض المر�ضىى وهذا 
ينطبق على كل المنتجات التي تحوي الكافيين منها 
المر�ضى  مع  تجنبها  يحب  لذلك  وال�ضودا  ال�ضاي 

الذين يعانون من تهيج القولون الع�ضبي.

هذه هي قائمة من االأطعمة التي توؤدي اإلى تهيج القولون 
له  تكون  لكل مري�ض  ولكن  المر�ضى  الع�ضبي عن معظم 
قائمة االأطعمة التي يجب تجنبها مع القولون الع�ضبي الأن 
القولون  اآالم  اإلى  به  توؤدي  مختلفة  اأطعمة  له  مري�ض  كل 

الع�ضبي لذلك راقب طعامك و�ضع قائمتك الخا�ضة.

كيف تعرف أنك مريض بالقولون 
العصبى؟

1-اأالم بالبطن وعدم ال�ضعور بالراحة
2- ال�ضعور باالنتفاخ واالمتالء

3- تغير فى معدل التغوط )اإ�صهال- اإم�صاك(
االإخراج– ال�ضعور  )�ضعوبة  االإخراج  معدل  فى  تغير   -4
ب�ضرورة دخول الحمام �ضريعا- االإح�ضا�ض بعدم االإخراج 

كامال- خروج المخاط مع الف�صالت(
ا�ضتمرار هذه االأعرا�ض لمدة 3�ضهور معظم اأيام االأ�ضبوع.

نصائح هامة لمريض القولون 
العصبى:-

االأقل  على  )2لتر  ال�ضوائل  من  كافية  كميات  1-  تناول 
يوميا(.
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2- تناول الفاكهة والخ�ضراوات.
3- االبتعاد عن تناول ال�ضكريات المركزة.

مثل  واالنتفاخ  للغازات  الم�ضببة  االأطعمة  عن  4-  االبتعاد 
الكرات-  الثوم–  الب�ضل–  القرنبيط–  )الكرنب– 

الفجل– الجرجير(.
لوبيا–  )فول–  من  باأنواعها  البقوليات  من  5-  االإقالل 

ترم�ض- عد�ض...(.
6-  االبتعاد عن التوابل والمواد الحريفة مثل ال�ضطة.

والفواكه  واالألبان  الحمراء  اللحوم  تناول  من  7-  االإقالل 
الفراولة–  الليمون–  )البرتقال–  مثل:  الحم�ضية 

الخوخ– البرقوق– التوت(.
8- انتظام مواعيد تناول الوجبات.

يوميا  الم�ضى  وليكن  منتظم  ب�ضكل  الريا�ضة  9-  ممار�ضة 
لمدة ن�ضف �ضاعة.

اليكم األن الحل األمثل وألول مرة 
من الطبيعة وبدون أى أثار جانبية:-

 ناتشورال كولون أيد

 ناتشورال كولون أيد:-  يحتوى على ق�شرة نبات 
القمح التى ت�شاعد فى التغلب على الإم�شاك.

ناتشورال كولون أيد:- يحتوى على مادة البكتين 
من  التخل�س  فى  اأي�شا  ت�شاعد  والتى  الطبيعية 

الألياف  من  خليط  عن  عبارة  اأنها  حيث  الإم�شاك 
الطبيعية والتى تعمل على تنظيم حركة القولون.

يحتوى على بكتريا اللبن  أيد:-  ناتشورال كولون 
والتى ت�شاعد كليا على ه�شم منتجات الألبان حيث 
النافعة  للبكتريا  الطبيعية  الزيادة  على  تعمل  اأنها 
التخل�س  فى  تفيد  والتى  القولون  داخل  الموجودة 

من الإ�شهال.

من  العديد  على  يحتوى  أيد:-  كولون  ناتشورال 
المواد  زيادة  على  تعمل  والتى  الطبيعية  المواد 
المخاطية المبطنة لجدار القولون والتى تفيد فى 

التخل�س من الإ�شهال والإم�شاك معا.

ناتشورال كولون أيد:- يحتوى على مواد طبيعية 
�شوء  عن  الناتجة  والتقل�شات  لاللتهابات  م�شادة 

حركة القولون.

ناتشورال كولون أيد:- يعمل على م�شاعدة الكبد 
لللقيام بدوره فى عملية اله�شم وذلك بتحفيز الكبد 
له�شم  الالزمة  ال�شفراوية  الع�شارة  اإفراز  لزيادة 

الدهون.

اأمن مع مر�شى الكبد ومع  ناتشورال كولون أيد:- 
كل الفئات العمرية.

الجرعة :- قر�شين مع كوب ماء كبير قبل 
الوجبة الرئي�شية بن�شف �شاعة.
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كل رمضان وكلنا طيبين أهل مصر... أهل مصر بكل 
فيها  تتجلى  رمضان  شهر  ألن  وناسها...  أطيافها 
المشاعر وتعلو المحبة.. ويضم هذا الشهر سحره 
على الكون من زينة اإليمان إلى زينة اإلنسان إلى 
بريق الشوارع إلى نور الفرحة فى عيون الناس.. 
فى  تنهمر  التى  األرزاق  إلى  األطفال  إلى ضحكات 
كل مكان.. ليس رزق المال فقط إنما رزق الصحة 
ورزق السعادة.. رزق راحة البال.. هذا هو الشهر 
مع  والتصالح  السكينة  وتأتى  عام  كل  يأتى  الذى 
النفس أهال رمضان جئت كما تعودنا جئت بالفرحة 

واألمل جئت بالطمأنينة والرضا.
وأجمل ما قرأت عن جمال هذا الشهر وتجلياته ما 
ونحن  رمضان  هالل  منذ  حقى  يحيى  األستاذ  كتبه 
ليلة  نترقب  العيد  من  أهم  العيد،  قبل  موعد  على 
تربينا على إجاللها ترنم باسمها لسانى وطرب قلبى  
أرفع  األلحان  أعزب  هو  ولحن  كالم  أبلغ  كالم  فى 
فيها وجهى للسماء.. تطوف نظرتي بصفحتها مدار 

األفق وصعدا إلى أوج قبتها يا للسكينة 
كأنه  الجو  ينبض خفى فى  للعيني واألذن إحساس 
انتفاضة جناح يظلل الكون. صدى عزف على وتر 
علوى وشعشعة مشكاة ال تلحقها األبصار مع همس 
النجوم بعضها لبعض والهمس بالعيون ال بالشفاه.

بك خاشع  ماذا  إلى ضميرك  السكينة  هذه  وتتغلغل 
األمل والدعاء؟ هل  يا رب هل سيتحقق  بال مذلة، 

ستفتح لى هذه السماء طاقه تهبط على منها رحمة 
وشفاعة هل سأنال الجائزة الكبرى، وهى رضاؤك 
ألف  من  القدر... خير  ليلة  إنها  به...  إال  ال سعادة 
والرجاء...فيها  األمل  فيها  مباركة..  ليلة  شهر... 
كل األمان... وفيها السالم... )سالم هى حتى مطلع 
سورة  ختام  فى  سالم  كلمة  وأجمل  فأحلى  الفجر( 
القدر مكانها ومضة البرق فى جوهر مصقول... هذه 
الليلة ليست لقاء فرد بربه فحسب بل لقاء السماء 
باألرض... تتجلى فيها كل المشاعر وكل األحاسيس 
وأظل أرفع وجهي إلى السماء أرجو األمل وأرجو 
الرجاء تلك الليلة هى ليلة العمر كله من كل عام... 
أنها من فيض الكريم على عباده الذين يطرقون بابه 

فى كل مكان من بقاع األرض ...
والسعادة  بالخيرات...  المليء  رمضان  فيض  إن 
التى تدخل القلب وتستقر فيه باألمل المنشود حتى 
أغانى األطفال وترحيبهم بهذا الشهر لها طعم أخر 

وجمال خاص... 
الصعب  من  أسطرها  التى  والعبرات  النظرات  تلك 
أن أجدها فى وصف أى شهر مثل هذا الشهر وأن 
نبراتى ولسانى وقلبى وعقلى فى قمة السعادة وأنا 
حبا  يفيض  بحر  من  قليلة  وهى  مشاعرى  أسطر 
الحديث عنه..  أبدا عن  وتدفقا من وصف ال يجف 

فاألحالم مستمرة. 
ورمضان كريم   

✍: نهــى حقــى

هالل رمضان
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سؤال العـدد

املرا�شلة على العنوان التاىل
 6 �س النباتات جاردن �شيتى- القاهرة 
ت : 27929291  ف : 27929293 
info@pharmatodday.net

 د. عبد الحليم – فيصل صيدلية عبد الحليم 

صيدلية فضة 
 د. رنا فضة – العجمي

 صيدلية القاضي
 د. محمد السيد القاضي – قطور 

 صيدلية المتحدة 

 د. احمد عزت – سوهاج

سـؤال العــدد السابق 
نوع من اأنواع احلمى يحدث فيه ارتفاع فى درجة 

احلرارة مابني -38.5 40 وامل متكرر فى البطن نتيجة  
انكما�س الغ�شاء الربيتونى جلدار البطن الداخلى 

طوال  يوميا  ملغم   2-1 ويعالج بدواء الكول�شي�شني 
احلياة فما هى؟

االجابــة 
حمى البحر البي�س املتو�شط

دواء من أشهر األدوية التى تحتوى على البروستاجالندين الذى يستخدم 
لعالج قرحة المعدة ألنه يحفز إفراز بيكربونات الصوديوم لتعادل الحمض 

المعدى لكنه يستخدم أيضا فى حاالت اإلجهاض فما هو؟
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الفوائد النفسية
لتجمع العائلة فى رمضان

من أهم السمات الجميلة في شهر رمضان المبارك التجمعات العائلية المنتظمة على مدار أيام الشهر، 
سواء على مستوى األسرة الصغيرة من خالل تجمع جميع األفراد على موعد واحد لإلفطار، أو على 

مستوى العائالت من خالل الزيارات المتبادلة خالل الشهر الكريم.

لكن هل فكرت أن هذه التقاليد قد تحمل في طياتها سر من أسرار فرحتنا بمجئ الشهر العظيم؟ نعم هذا 
حقيقي فقد أثبت الدراسات النفسية الحديثة أن تجمع األسرة والعائلة بشكل دوري منتظم يحمل الكثير 

من االنعكاسات النفسية اإليجابية على األفراد.
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ماذا نقصد بتجمع العائلة في رمضان 
)لمة العيلة(؟

دراسة  هدفها  كان  اليوم  عنها  التي سنتحدث  الدراسات 
العالقة بين أوقات تجمع األسرة لتناول الطعام معاً، وبين 
أفراد  لدى  المختلفة خاصة  والسلوكية  النفسية  المشاكل 

األسرة األصغر سناً.

 ويقصد هنا بتجمع األسرة أن يكون جميع أفراد األسرة 
أو أغلبهم على أقل تقدير مجتمعين في وقت واحد لتناول 
أسبوعيًا،  مرات   3 عن  يقل  ال  بما  وذلك  مًعاً،  الطعام 
وبشرط أن تكون األجواء العائلية ودودة ومريحة لجميع 
لمناقشة  مخصص  الطعام  وقت  يكون  وأال  األفراد، 

المشاكل الداخلية أو تأنيب وتوبيخ أحد أفراد العائلة. 

ماذا وجدت الدراسات من تأثيرات 
إيجابية لتجمع األسرة على المراهقين؟ 

  1-  معدل تدخين السجائر لدى المراهقين يقل بنسبة قد 
تصل إلى 20% في األسر التي تتجمع بانتظام.

بين  تتراوح  بنسبة  المخدرات  تناول  معدل   2 –  يقل 
10– 20% لدى المراهقين المنتمين ألسر تتجمع 

بانتظام.
أقل  المراهقين  لدى  الذات  تقدير  انخفاض   3-  مشاكل 
10% في األسر التي تتجمع بانتظام لتناول الطعام 

معاً.
بنسبة %15  أقل  المراهقات  لدى  االنتحار   4-   معدالت 

في األسر التي تتجمع بانتظام.
لدى  إلى %15  تصل  بنسبة  أقل  االكتئاب   5-  معدالت 

المراهقين المنتمين ألسر تتجمع بانتظام. 

كيف يتأثر األطفال بتجمع العائلة 
يومًيا على مائدة الطعام؟ 

 1-  يقل لدى هؤالء األطفال معدل حدوث اضطرابات 
األكل النفسية لنسبة تصل إلى %30.

في  المتكامل  الصحي  الطعام  معدالت   2-  تزداد 
الفيتامينات لدى هؤالء األطفال بنسبة %24.

هؤالء  لدى  السمنة  و  الوزن  زيادة  معدالت   3-  تقل 
األطفال بنسبة تصل إلى %12. 

    ما فائدة تجمع األسرة لآلباء 
واألمهات؟ 

  1-  يتيح تجمع األسرة المنتظم فرصة لآلباء واألمهات 

بمتابعة أوالدهم عن كثب ومالحظة أن تغيير في 
حالتهم النفسية.

اهتمامهم و  بإظهار   2-  يتيح فرصة لآلباء و األمهات 
المراهقة في وسط  دعمهم ألبنائهم خاصة في سن 
وقت  من  الكثير  يسرق  الذي  والعمل  الحياة  زحام 

العائلة.
 3-  يتيح فرصة لألمهات بتشجيع أطفالهم على نوعيات 
الطعام الصحية من خالل كونهم نموذج و قدوة في 

اختيار نوعيات الطعام المتوافرة على المائدة.

     األسرار األخرى وراء سحر لمه العيلة:
من ناحية أخرى وجدت الدراسات أن التأثيرات االيجابية 
لتجمع العائلة ترتبط بنسبة كبيرة بخلفيات األسرة، حيث 
يكون انتظام األسرة في تناول الوجبات مًعا أغلب أيام 
األسبوع انعكاس اللتزامات وتقاليد عائلية ودينية أعمق، 
االيجابية  اآلثار  وراء  السري  العامل  دور  يلعب  وهذا 

لتجمع األسرة.
 لذا فإن حرص اآلباء على تجمع األسرة مًعا يجب أن 
العالقات واألخالقيات  بأساس جيد من  يكون مصحوبًا 
داخل نطاق األسرة، ألنه دون هذا األساس يصبح تجمع 
عائلي  تجمع  أجل  أى من  من  فارغة  شكليات  األسرة 

مثمر:
   1-  الكبار قدوة لألطفال والمراهقين، لذا يجب أن تبتعد 

التجمعات العائلية عن جلسات النميمة.
 2-  تجنبوا المقارنة بين أطفال العائلة فيما يخص األداء 

الدراسي أو غيره، لما لذلك من أثار نفسية مدمرة.
 3-  وقت العائلة مخصص للتواصل المباشر بين أفراد 
لذا  التلفزيون،  برامج  مع  للتواصل  وليس  العائلة، 
من  قدر  أكبر  على  للحصول  التلفاز  بغلق  ينصح 

التواصل اإلنساني المباشر.
 4-  التجمع العائلي ليس الوقت المناسب لتوبيخ المراهقين 
حيث  سابق،  وقت  في  منهم  صدرت  أخطاء  على 
أن وجود عدد كبير من األشخاص يمثل بيئة غير 
مناسبة للنصح بل يكون األمر مصدر إحراج أكثر 

من أي شيء أخر.
 5-  يجب أن تحرص كل أسرة صغيرة على أن يجتمع 
جميع أفرادها ما ال يقل عن 3 مرات أسبوعياً وهكذا 
يتضح لنا الفوائد الكبيرة للتجمعات العائلية، فسبحان 

الله الذي أوصانا بصلة الرحم. 
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العالج باإليمان
استسالم  وهم  أو  صبر  إيحاء  مجرد  ليس 
تعلق  أو  بالغيب  تحايل  أو  تشبث  حيلة  أو 
محددة  بخطوات  واقعية  خبرة  إنه  بالرضا.. 
فى  تواترت  ثابتة..  تجريبية  نتيجة  إلى  تؤدى 
تطبيقات متعددة منذ إقامة المصحة العقلية 
العالج  كان  حيث  ببغداد  العالم  فى  األولى 

باإليمان يبدأ من القرأن.
يعتمد العالج باإليمان على العالقة المنهجية 
الصحة  وبين  النفسية  الصحة  بين  العملية 
تؤثر  لإلنسان  المعنوية  فالحالة  العضوية. 
ينعكس  مباشرا  تأثيرا  العصبى  جهازه  على 
تلقائيا على حيوية الجسم فى أدائه لوظائفه 
مبنية  اإليمان  وسيكولوجية  البيولوجية. 
ليعزز  المناعة  يحصن  الذى  االطمئنان  على 

آليات المواجهة بطريقة ال نظير لها.
على  بالمعبود  العابد  تربط  رابطة  فالعبادة 
منوال اليقين الذى يستعلى به المصاب على 
عليها  ليقف  قدمه  تحت  فيضعها  المصيبة 

بدال من أن يحملها فوق رأسه لتثقل عليه. 
فطرته،  بأصل  المرء  تصل  صلة  والصالة 
تلك  تشوب  التى  الشوائب  من  وتطهره 
نسق  على  الكائن  تردد  وتضبط  الفطرة، 

الكون.
التجرد  درجات  من  رفيعة  درجة  والصوم 
ترقى إلى مرتبة من مراتب السمو الذى يتدرج 
المقاومة  فى  الخصوص  إلى  العموم  من 
والتجرد  السماء.  إلى  األرض  من  اتجاه  على 

سموم  من  الدموية  الدورة  ينقى 
الصغائر، ويعلو بالقلب إلى منزلة 
الالزمة  الفريدة  الراحة  منازل  من 
المحتسب  المؤمن  إال  إليها  يصل  ال  للشفاء 
بل  يغرق  حتى  الظاهر  فى  يستغرق  ال  الذى 
الدالالت  آفاق  فى  السادسة  بحاسته  يسبح 
إنه  المنح.  معراج  إلى  بالمنع  يسرى  حين 
فال  بها  يؤمن  التى  العليا  القوة  على  يتوكل 
ببصيرته  يرى  أن  بغيرها ألنه يستطيع  يبالى 

ما ال يراه ببصره فال يهن وال ييأس.
والدين- بصفة عامة– جامع لكليات الوجود، 
محيط بماهية الكينونة، يشحذ إرادة من يتدبر 
آياته قارئا أو مستمعا أو مفسرا بمرجعية ترد 
مهب  فى  ريشة  تصير  فال  منبعها  إلى  الذات 
الريح، تتقاذفها العواصف على غير هدى. وقد 
استغل بعض األطباء علم النفس الدينى فى 
والوسواس  واالكتئاب  والقلق  الخوف  حاالت 
تلك  فى  التحسن  تعجيل  على  عامال  فكان 
إلى  اللجوء  عن  يغنى  أنه  حد  إلى  الحاالت 
جامعة  وأسست  المدمرة.  بآثارها  العقاقير 
الدينية  للبحوث  وحدة  ببريطانيا  أكسفورد 

على طريق تفعيل العالج باإليمان.
والتماس  المطلق  بالعدل  ثقة  اإليمان  إن 
للرحمة الواسعة ومالذ من ظلمات المظالم. 
والعالج باإليمان ال يعنى التخلى عن الوسائل 
المادية لكنه يحتويها ويهيمن عليها. فاألخذ 
يكون  ما  وترك  اإليمان.  جوهر  باألسباب 
اإليمان  إن  اإليمان.  لحقيقة  مخالفة  باإلمكان 
بل  العنوان  يصح  أن  يكفى  وال  العنوان  هو 

يجب أن يصح تحته البيان.
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فقد حدد  المقدار الذي يجب أن نتناوله وهو ثلث لطعامك 
وثلث لشرابك، وثلث لنفسك؛ ألن اشتغال المعدة بالطعام 
العرب  طبيب  قال  كما  األمراض،  من  كثيًرا  يسبب 
الحارث بن كلدة: »المعدة بيت الداء«. ولذلك قال بعض 
الحكماء: »الدواء الذي ال داء معه أالَّ تأكل الطعام حتى 

تشتهيه، وأن ترفع يدك عنه وأنت تشتهيه«.

شهواته،  أسيُر  األحوال  أغلب  في  اإلنسان  ألن  ولكن 
فقد فرض الله الصوم لكسر هذه الشهوات، سواء كانت 
تأتي  التي  الشهوات  أو  بالسوء،  األمارة  النفس  شهوات 

من وساوس الشيطان.

يستطيع  ال  أو  يتزوج،  لم  الذي  للشباب  فالصيام عالج 
الزواج، من االنحراف؛ يقول : »يا معشر الشباب، من 
استطاع منكم الباءة )أي مئونة الزواج( فليتزوج، ومن 

لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )أي وقاية(«.

وكيف تكون الوقاية من الشهوات 
بالصوم؟

فإنه  بالصوم؛  »عليكم  األثر:  في  ما روي  ذلك  يوضح 
حسم  الصوم  فإن  لألشر«.  ومذهبة  للعروق،  محسمة 
للداء بالقضاء عليه بما يزيله؛ ألنه يقلل الدم في العروق، 
ومن كثرة الدم فيها تثور الشهوة على اإلنسان؛ لذا كان 

الصوم يخفف المني ويكسر الشهوة التي تذهب البطر.
عليه  فيقول  الشيطان،  لمسالك  تضييق  الصوم  أن  كما 
الدم؛  آدم مجرى  ابن  الشيطان يجري من  السالم: »إن 

فضيقوا مجاريه بالجوع«.
وإذن يكون للصوم فوائده الصحية؛ ألنه يجفف العروق، 
ويصلح  قوم،  عن  الدم  ضغط  فيمنع  األمعاء،  وينظف 
والتهاب  المعدة  الرتباك  عالج  فهو  آلخرين،  المعدة 
الصوم  أن  كما  السكر،  الكبد، ومرض  وكسل  القرحة، 
نهار رمضان  في  يمنعهم  السمنة؛ ألنه  لمرضى  عالج 
السكري،  البول  لمرضى  النشويات، وعالج  تناول  من 

واالضطرابات الهرمونية.
في  ووقائيًّا  كثيرة،  حاالت  في  طبيًّا  يستعمل  فالصيام 
حاالت أكثر، وإن كثيًرا من األوامر الدينية لم تظهر لنا 

والطب الصيام 
بقدر ما قد يكون في الصيام من مشقة، يكون فيه من صحة، أجمع عليها األطباء المسلمون 

واألجانب. وفي سيرة الرسول )صلي الله عليه وسلم( وسنته إشارات ودالئل، تثير عجبنا وتثير إعجابنا؛ 
وا«؛ بمعنى ال تملئوا بطونكم؛ ألنه  فذلك هو الدستور الطبي الذي ورد في األثر: »صوموا تصحُّ
ا من بطنه، بحسب ابِن آدم لقيماٌت يُقمن  كما قال عليه السالم: »ما مأل ابُن آدم وعاًء قط شًرّ

ُصلبَه، فإن كان ال محالة فاعالً، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه«.
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حكمتها، ستظهر مع تقدم العلوم، فلقد ظهر أن الصيام 
في  الوحيد  العالج  وهو  كثيرة،  حاالت  في  طبيًّا  يفيد 

أحيان أخرى.
المزمنة  األمعاء  اضطرابات  في  يستعمل  فللعالج.. 
الوزن  زيادة  في عالج  ويستعمل  بتخمر،  والمصحوبة 
الناشئة من كثرة الغذاء، وكذلك في عالج زيادة الضغط، 
أما في البول السكري فلما كان ظهوره يكون مصحوبًا 
غالبًا بزيادة في الوزن، فالصوم يكون بذلك عالًجا نافًعا، 
أهم  الغذاء  في  مالحظات  بعض  مع  الصيام  يزال  وال 
عالج لهذا المرض، والصوم يعد عالًجا اللتهاب الكلى 

الحاد والمزمن، وأمراض القلب.
كذلك فإن الصوم يساعد على مقاومة األمراض الجلدية، 
التغذية  فعالقة  وجماله؛  الجلد  نضارة  على  والمحافظة 
الغذاء  عن  واالمتناع  قوية،  عالقة  الجلدية  باألمراض 
والشراب مدة ما، يقلل من الماء في الجسم والدم، وهذا 
الجلد  مقاومة  تزداد  وحينئذ  الجلد،  في  قلته  إلى  يدعو 
من  الماء  وقلة  الميكروبية،  المؤذية  الجلدية  لألمراض 
االلتهابية  الجلدية  األمراض  حدة  من  أيًضا  تقلل  الجلد 

والحادة والمنتشرة بمساحات كبيرة في الجسم.
وكان من المعتقد أن صوم رمضان يقلل من عمر كرات 
الدم الحمراء، ولكن الدراسات العلمية أخيًرا أثبتت عدم 
وجود آثار سيئة لصوم رمضان على عمر كرات الدم 

الحمراء.
كما أثبتت الدراسات العلمية أن الحامل والمرضع ممن 
الدم  السكر في  تتأثر نسبة  الصيام، ال  القدرة على  لهن 
أن نسبة  العادية، كما وجد  بالمرأة  قياسا  تأثًرا ملحوظًا 
الحامل،  المرأة  في  ارتفعت  قد  الصيام،  نتيجة  الدهون 
ولكن في حدود المعدل الطبيعي. ومن هنا يقرر الطب 
أن ال ضرر على الحامل والمرضع من الصوم في شهر 
رمضان، كما أن الصوم عالج لمدمني المكيفات؛ يشحذ 

عزيمتهم لإلقالع عنها بعد رمضان.
ومع أننا - نحن المسلمين- لسنا في حاجة إلى شهادات 
تؤكد صدق إيماننا، إال أن اقتناع غير المسلمين بأن ما 
حق،  اإلسالم  بأن  يقينًا  يزيدنا  الصواب  هو  عليه  نحن 
ويزيدنا اقتناًعا بأنه ال شيء من أمور عباداتنا، بحيث ال 
غناء وراءه، وإن كانت الجدوى كل الجدوى في أن الله 
قد أمر وعلينا أن ننفذ أمره، وإلى المستهترين بفرضية 
لضعاف  الشهادة  هذه  أسوُق  عليه،  قدرتهم  مع  الصوم 
اإليمان، من طبيب أمريكي شهير، لعّل ما عدَّده من فوائد 
)الخواجة(،  عقدة  لديهم  من  لبعض  مقنًعا  الصوم يكون 
فال يفعلون شيئًا إال إذا كانت عليه ماركة »مستورد من 

الخارج«، فماذا قال الطبيب األمريكي عن الصوم؟

»إن كل إنسان يحتاج إلى الصيام وإن لم يكن مريًضا؛ 
فتجعله  الجسم  في  تجتمع  واألدوية  األغذية  سموم  ألن 
كالمريض، فتثقله وتقلل نشاطه، فإذا صام خف وزنه، 
وتحللت هذه السموم من جسمه بعد أن كانت مجتمعة، 
ا، ويستطيع أن يسترد  فتذهب عنه حتى يصفو صفاًء تاًمّ
وزنه ويجدد جسمه في مدة ال تزيد على العشرين يوًما 
بهما  له  بنشاط وقوة ال عهد  اإلفطار، ولكنه يحس  بعد 

من قبل«.
يعيشون  الذين  اإلفريقيين  عن  األنباء  حملته  ما  وآخر 
التي  المحدودة  الطعام  كميات  أن  المجاعة،  أزمات  في 
جيدة،  صحة  اكتسابهم  على  ساعدت  قد  لهم  تصرف 
وقللت نسبة الوفيات بينهم، وأنهم لو استمروا على هذا 
النظام من تناول كميات قليلة من الطعام، فإن ذلك سيقلل 

من األمراض المنتشرة بينهم.
ويقول أحد مشاهير األطباء: »إن كثرة وجبات الطعام 
وانتظامها ووفرتها تعطل وظيفة أدت عمالً عظيًما في 
قلة  على  التكيف  وظيفة  وهي  البشرية،  األجناس  بقاء 
بعض  في  الصوم  يلتزمون  الناس  كان  ولذلك  الطعام؛ 

األوقات«.
الفوائد  هذه  كل  من  يحرم اإلسالم أتباعه  ال  وحتى 
الصحية للصوم، إلى جانب كونه أساًسا عبادة وتقربًا 
شهر  على  مقصوًرا  يكن  لم  الصوم  فإن  الله،  إلى 
رمضان فقط، ولكنه ممتد طوال شهور السنة لمن أراد 

أن يصوم تطوًعا:
أتبعه  ثم  رمضان  »من صام  لقوله :  شوال؛  من  -  ستًّا 

بست من شوال كان كصيام الدهر«.
-  تاسوعاء وعاشوراء؛ لقوله : »وصوم يوم عاشوراء 
إن  المقبل  العام  يكفر سنة ماضية«، وقال: »إذا كان 

شاء الله صمنا اليوم التاسع«.
ذنوب  يكفر  عرفه  يوم  »صوم  لقوله :  عرفة؛  -  يوم 

سنتين: ماضية، ومستقبلة«.
كل  تعرض  األعمال  »إن  لقوله :  والخميس؛  -  االثنين 

اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم«.
كل  من  عشر  والخامس  عشر  والرابع  عشر  -  الثالث 

شهر؛ لقوله : »هي كصوم الدهر«.
ذي  من  األَُول  والعشر  المحرم،  شهر  في  -  الصيام 

الحجة، وصيام يوم وإفطار يوم.
وما كل هذه األيام المستحبة من الصيام طوال العام 
إال إتاحة للفرصة أمام كل مسلم ليعالج نفسه بنفسه 

روحيًّا وصحيًّا.
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المعروف  وهو  »د«  فيتامين  على  اللقب  هذا  يطلق 
 Ergocalciferol د3  إرجوكالسيفيرول  باسم  علميا 
ويرجع   .Cholecalciferol »د«3  وكوليكالسيفيرول 
لهذا  البدائية  المواد  أن  إلى  اللقب  بهذا  التسمية  أصل 
بتكوينه  لتقوم  الشمس  ألشعة  للتعرض  تحتاج  الفيتامين 

تحت الجلد. 
القليل فقط من  أن  50 عاماً مضت، الحظ األطباء  منذ 
أطفال البلدان االستوائية النامية يعانون من تشوهات في 
التشوهات  تلك  تشابه في صفاتها  العظام واألسنان  نمو 
من  كثير  بينما   Rickets الكساح  مرض  عن  الناتجة 
األطفال الذين يعيشون في البالد المعتدلة المناخ أو البالد 
الصناعية المتقدمة يعانون من هذه التشوهات في العظام 

واألسنان، فلماذا هذا الفرق بين بيئة وأخرى؟ 
الجواب أن السبب هو في فيتامين »د« ذلك ألن األطفال 
طوال  الشمس  ألشعة  يتعرضون  االستوائية  البالد  في 
العام، ويحتوي الجلد على مادة تعرف باسم بروفيتامين 
فيتامين  إلى  يتحول  الذي   Provitamin D»د«
ال  األطفال  هؤالء  فإن  ذلك  وعلى   .Vitamin D»د«
أن  طالما  اإلطالق  »د«على  فيتامين  نقص  من  يعانون 
تحتوي  وجلودهم  العام  طوال  موجودة  الشمس  أشعة 

على هذه المواد التي تتحول إلى فيتامين د. فال أعراض 
المناطق  بينما نجد األطفال في  لديهم ،  الكساح  لمرض 
خاصة  قليالً  إال  الشمس  ألشعة  يتعرضون  ال  المعتدلة 
أثناء فصل الشتاء وبالتالي ال تستطيع جلودهم تكوين قدر 
الصناعية  البالد  في  الحال  وكذلك  د.  فيتامين  من  كاف 
أشعة  وصول  ويمنع  يحجب  الجو  يمأل  الذي  فالدخان 

الشمس فوق البنفسجية إلى الجلد .
أما عن األطعمة المختلفة التي تحتوي على فيتامين »د« 

فإنه موجود في الجبن والزبد وأنواع السمك، والبيض.
على  الجسم  لمساعدة  ضروريا  »د«  فيتامين  ويعد 
الالزمين  والفوسفور  الكالسيوم  عنصري  امتصاص 
»د«  بروفيتامين  تحويل  بعد  واألسنان  العظام  لنمو 
إلى  ويتحول  الكبد  يعبر  حيث  الشمس،  أشعة  بواسطة 
حيث  الكليتين،  إلى  الدم  تيار  في  تسير  كيميائية  مادة 
للفيتامين  الفعالة  الصورة  أخرى وهي  مادة  إلى  يتحول 
وتسمى داي هيدروكسي فيتامين »د« والمعروفة علميا 
بـ Calcitriol وهي التي تساعد الجسم على امتصاص 
الكالسيوم والفوسفور من كل من األمعاء الدقيقة والكلى. 
في  والفوسفات  الكالسيوم  عناصر  ترسيب  يتم  وبذلك 
العظام مما يعمل على تقويتها ونموها الطبيعي، باإلضافة 

اإعداد: د. عمر يحيي

فيتامين
أشعة الشمس

76P H A R M A  T O D AY
i s s u e  4 4



إلنضاج خاليا العظم.
نسبة  على  المحافظة  على  يعمل  »د«  فيتامين  أن  كما 
الكالسيوم والفوسفات في الدم . وأيضا يساعد على تنشيط 
جهاز المناعة. كما أن له دورا في مقاومة نشاط الخاليا 

السرطانية.
ولقد كان فيتامين »د« محظ األنظار في اآلونة األخيرة، 
مما جعل الباحثون يكتشفون له أهميات عدة إضافة إلى 
أدواره المعروفة في الجسم. فقد كشفت دراسة جديدة أن 
نقص فيتامين »د«في الجسم يساهم في ظهور أعراض 
بتحليل  الباحثون  قام  فقد  الدراسة  وبحسب  االكتئاب، 
»د«  فيتامين  مستوى  بين  العالقة  لمعرفة  معلومات 
من  مشارك  لـ12،600  االكتئاب  وأعراض  الجسم  في 

2006 إلى أواخر 2010.
كما كشفت دراسة طبية حديثة أن فيتامين »د«يلعب دورا 
مهما في محاربة تسوس األسنان بنسبة تبلغ حوالي 50 

في المائة.
 Diabetes السكر  مرضى  رعاية  دورية  وأوضحت 
أكتوبر  شهر  عدد  فى  نشرت  حديثة  دراسة  فى   Care
مستويات  يمتلكون  الذين  األشخاص  أن  عن  الماضي، 
بتناول أطعمة غنية  بالدم، سواء  جيدة من فيتامين »د« 
به أو من خالل التعرض ألشعة الشمس، تقل احتماالت 
إصابتهم بمرض السكر من النوع الثانى، والذى غالباً ما 
يصيب الكبار. وأوضحت الدراسة التى أجراها باحثون 
بمركز األبحاث األلمانى للصحة البيئية، أن األشخاص 
الذين ال يحصلون على نسبة كافية من فيتامين “د” سواء 
بنسبة  أى مصادر أخرى، معرضون  أو من  األكل  من 
 Type 2 كبيرة لإلصابة بمرض السكر من النوع الثانى

.diabetes mellitus
كما كشفت صحيفة الـ »ديلي ميل« البريطانية عن دراسة 
تؤكد أن فيتامين »د« له أهمية كبيرة لمرضي السل، ألنه 

يساعد على تقوية جهاز المناعة لديهم. 
فريق  أجراها  حديثة  علمية  دراسة  مؤخرا  وكشفت 
بجامعة  الطبية  للعلوم  دييجو  سان  بكلية  الباحثين  من 
بشأن  وخطيرة  جديدة  معلومات  األمريكية،  كاليفورنيا 
نقص مستويات فيتامين »د« وتأثير ذلك على السيدات. 
وأشارت الدراسة التى شملت 1200 سيدة تقريباً إلى أن 
نقص مستويات فيتامين “د” فى الدم يرفع فرص إصابة 
اليأس  سن  إلى  الوصول  قبل  الثدى  بسرطان  السيدات 

بمقدار ثالثة أضعاف.
يعاني البعض من نقص في فيتامين »د« وذلك بسبب عدم 
األطفال،  في  الشمس، وخاصة  الكافي ألشعة  التعرض 
كما أن التقدم في العمر يقلل من المادة األساسية المكونة 

لفيتامين »د« في الجلد، أو سوء امتصاص فيتامين »د« 
األمعاء،  في  أمراض  وجود  بسبب  الدقيقة  األمعاء  في 
في  »د«  فيتامين  تجمع  إلى  يؤدي  مما  الوزن  زيادة  أو 
الدهون. وأيضا عند نقص فيتامين »د« في حليب األم. 
فيتامين  بإعطاء  لألطفال  األمريكية  األكاديمية  وتنصح 
أمراض  وجود  في  أيضا  و  شهرين.  عمر  من  »د« 
والمرضى  التغذية،  وسوء  الكلىى،  أمراض  و  الكبد، 
الذين يتعاطون أدوية الصرع، واألمراض الوراثية عند 
يكون  الكلية  في  الفوسفات  إفراز  زيادة  بسبب  األطفال 

مستوى فيتامين »د« في الجسم متدنيا. 
 Rickets الكساح  مرض  »د«  فيتامين  نقص  يسبب 
لألطفال، وحيث إن فيتامين »د« مسؤول عن امتصاص 
الكالسيوم من األمعاء إلى الجسم، فإن نقص هذا الفيتامين 
يسبب نقص عنصر الكالسيوم في العظام. ومن أعراض 
على  حبات  وظهور  األرجل  تقوس  الكساح  مرض 
التسنين  في  تأخر  وكذلك  المسبحة  حبات  مثل  الضلوع 

كما تكون األسنان عرضة للتسوس المبكر.
العظام  لين  مرض  الكبار  لدى  يسبب  كما   
Osteomalecia. ويكثر مرض لين العظام لدى النساء 
والحوامل والمرضعات . وقد لوحظ أن ثلث سكان دول 

الخليج يعانون من نقص فيتامين د.
إذا  ُسمية  الفيتامينات  أكثر  من  »د«  فيتامين  يعد  كما 
وتشمل  طبي.  إشراف  دون  كبيرة  بجرعات  أعطي 
كما  »د«  فيتامين  من  الزائدة  الكميات  أعراض 
اإلسهال  عشوائياً،  استخداماً  استخدامه  عند  يحصل 
الدم  في  الكالسيوم  نسبة  وارتفاع  والصداع  والغثيان 
Hypercalcemia وهي حالة خطيرة جداً ألنها تؤدي 
إلى ترسب الكالسيوم الزائد في الكليتين والقلب واألنسجة 
األخرى مسبباً أضراراً خطيرة. و قد كشفت دراسة طبية 
حديثة أن تناول األقراص التي تحتوي على فيتامين »د« 
بنسبة تصل إلى 2.5 % في خاليا الدم تسبب ما يعرف 
القلبية خاصة  إلى السكتة  الذي يؤدي  بالرجفان األذيني 

لدى كبار السّن. 
وأخيرا، فإن الكميات المطلوبه من فيتامين »د« اليومية 

عبارة عن:
أ ( حديثي الوالدة: عمر 0 - 1 سنة 400 وحدة دولية.

ب ( أطفال: عمر 1 - 13 سنة 600 وحدة دولية.
ت ( يافعين: عمر 14 - 18 سنة 600 وحدة دولية .
ج( بالغين: عمر 19 - 70 سنة 600 وحدة دولية.
د( كبار السن: عمر 71 وأكثر 800 وحدة دولية .

للشمس  التعرض  بدون  أما  للشمس،  التعرض  مع 
فالجرعة هي 1000 وحدة دولية.

فيتامين
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يستعد المسلمون الستقبال الشهر الكريم كل عام والكل يمني 
نفسه بالعبادة والطاعة .

بالهمم  إذا  الفضيل  الشهر  هذا  من  قليلة  أيام  مرور  وبعد 
صالة  على  حتى  ربما  تقوى  وال  تخور،  والقوى  تضعف، 
القيام، وبالكاد يستطيع أغلب الناس تأدية أعمالهم االعتيادية 

بشكل شبه طبيعي!!

فأين يكمن السبب!!
يكمن السبب في عدم المعرفة بأساليب التغذية وكذلك بالنظام 
الواجب إتباعه لتأدية الغرض الصحي والشرعي من الصيام.

وإليك بعض العادات غير الصحيحة بالنسبة لإلفطار والسحور 
في هذا الشهر المبارك:

أخطاء أثناء اإلفطار:
يقول : »ال 	  السنة؛  الفطر من  المعلوم أن تعجيل  من  بدايةً 

تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر«.
ويخطئ من كان يظن أن تأخير الفطر لما بعد الصالة أفضل 	 

بخشوع،  الصالة  يستطيع  بذلك  أنه  منه  ظنًّا  ولصحته،  له 
وهذا فهم خاطىء، فبعد يوم كامل من الصوم يكون الجسم 
في أشد االحتياج لتعويض ما حصل له من نقص السكر في 
الدم؛ مما قد يؤدي بزيادة تأخير الفطر إلى حدوث هبوط في 

الدورة الدموية.

المقلية 	  كالسمبوسة  المقبالت  الفطر على بعض  الخطأ  من 
و)الشوربات( الدسمة واألطعمة المحتوية على كمية كبيرة 
الهضم،  عسر  وتسبب  المعدة  ترهق  التي  النشويات  من 
فوائد عظيمة  فيه من  لما  الفطور  كان  يحب التمر في  فقد 
خاصة للصائم. فالتمر يحتوي على كمية طيبة من الحديد 
والفسفور، ويحتوي على سكر الفركتوز والجلوكوز ونسبة 
كبيرة من الفيتامينات التي يكون الجسم في احتياج لها بعد 

الصوم.
أيًضا ثبتت فاعلية التمر في عالج اإلمساك والوقاية منه؛ إذ 	 

السوائل طوال  لنقص  باإلمساك  الصائم لإلصابة  يتعرض 
النهار.

من 	  نفسه  تشتهي  ما  لتناول  الصائم  يسرع  أن  الخطأ  من 
)كالمكرونة(  والنشويات  الزيوت  في  المقلية  األطعمة 
واألرز، ويكثر من هذه األصناف المشبعة بالدهون، فيحدث 
لمعدته صدمة غذائية ال تقوى على هضمها. فعلى الصائم 
أن يهتم بنوعية الطعام على مائدته كأن يحتوي على قدر ال 
بأس به من السلطات المحتوية على الخضراوات الطازجة 
والتي تعطي شعوًرا باالمتالء، وتحتوي على نسبة عالية من 
التي يحتاجها الجسم، وتحتوي أيًضا  الفيتامينات والمعادن 
على نسبة طيبة من الماء، وتكون سهلة الهضم خفيفة على 
المعدة، فيبدأ بها أوالً ثم يتناول قدًرا من العناصر الغذائية 

رمضانصحتك في 
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األخرى مثل القليل من النشويات والبروتين وغيرها.
بعد يوم كامل من الصيام يكون الصائُم في حالة جوع شديد 	 

وال يقوى على الصبر؛ فيندفع وبسرعة كبيرة اللتهام أكبر 
كمية من الطعام، وال يعطي للمعدة فرصة لتستريح، فيفاجأ 
األقل  على  ساعات  خمس  إلى  بحاجة  بأنه  اإلفطار  بعد 
أن  فينبغي  طبيعية.  بصورة  والحركة  التنفس  من  ليتمكن 
فيفطر على  أسلفنا،  تتم عملية اإلفطار على مرحلتين كما 
تمر أو طعام حلو خفيف مع القليل من الماء على أال يكون 
شديد البرودة، ثم يذهب إلى الصالة، وفي هذه األثناء تكون 
المعدة قد تنبهت واستطاعت أن تمتص الطعام للتأهب بعد 

دقائق إلكمال وجبة اإلفطار على وجه صحيح.
وجه 	  على  الطعام  وفي  عموًما  المسرفين  تعالى  الله  ذمَّ 

الخصوص، فيقول عز وجل: }َوُكلُوا َواْشَربُوا َوالَ تُْسِرفُوا 
لملء  فالمبادرة  اْلُمْسِرفِيَن{ ]األعراف: 31[.  يُِحبُّ  الَ  إِنَّهُ 
ا  جًدّ الضارة  األمور  من  الطعام  من  كبيرة  بكمية  المعدة 
في  وتلبك  هضم  عسر  تسبب  والتي  الهضمي،  بالجهاز 
الشديد  باإلجهاد  ويشعر  بالدوار  الصائم  فيصاب  األمعاء، 
بعد  للراحة  ثَمَّ يحتاج  وكأنه كان في معركة شرسة، ومن 
الوجه  على  التعبد  فرصة  عليه  ت  يفوِّ مما  العملية،  هذه 

الصحيح.

أخطاء أثناء السحور:
يظن الكثير من الصائمين أنه من المناسب لوجبة السحور 	 

أن تحتوي على مواد غذائية صعبة الهضم، فيسارع بأكل 
أكبر كمية من الطعام المسبك، وذلك حتى يضمن بقاَءها في 

معدته أطول مدة ممكنة، مما يقيه الشعور بالجوع!!!
وهذا غير صحيح، فالمعدة ليست صندوقًا يعبأ فيه الطعام 	 

معه  التعامل  ينبغي  بل هي عضو ضعيف  الحاجة،  لوقت 
برفق وحكمة، فيتناول الصائم في سحوره األطعمة الغنية 
كمنتجات  السوائل  كثيرة  الهضم  سهلة  الغذائية  بالعناصر 
األلبان والخضر الطازجة. ومن المفيد تناول بعض أنواع 
قيمة  غذائية  عناصر  من  فيه  لما  العدس  كَحساء  الَحساء 

ومفيدة ومقاومة للعطش.
النوم والطعام في هذا الشهر قد يصعب 	  إن تغيير مواعيد 

التي  المواعيد  المحافظة على  فيعمد لمحاولة  البعض  على 
قد اعتادها قبل شهر رمضان إال ما ال يقدر عليه، فيفضل 
تناول سحوره قبل النوم ويتسبب ذلك في تناوله في موعد 
مبكر أكثر مما ينبغي؛ فالبعض يفضل تناول وجبة السحور 
لم  التي  بمعدته  أضر  قد  يكون  وبذلك  الليل،  منتصف  قبل 
للجوع  فيتعرض  كله  وبجسده  بعد،  الفطور  وجبة  تهضم 
حال صيامه نتيجة زيادة ساعات الصيام؛ لذا من األفضل 
الفجر،  قبيل  إلى  بتأخيره  السحور  الرسول في  ُسنَّة  اتباع 

وبإمكانه النوم مبكًرا واالستيقاظ لتناول السحور، ومن ثَم 
القرآن  من  اآليات  بعض  وتالوة  الفجر  لصالة  االستعداد 

الكريم وقت السحر.
والمخلالت 	  الموالح  تناول  على  يحرص  الناس  بعض 

شهيته  ليفتح  وذلك  السحور،  وجبة  في  الحارة  واألطعمة 
تلك  أن  وينسى  الطعام،   من  قدر  أكبر  تناول  من  فيتمكن 
العادة تتسبب في اإلضرار بالمعدة، وتسبب له شدة العطش 
بعض  على  السحور  وجبة  تحتوي  أن  فيجب  النهار،  في 
الفواكه المحتوية على الماء واأللياف؛ لمنع حدوث العطش 

والوقاية من اإلمساك.

أخطاء ما بين الوجبتين:
من 	  شتى  أنواع  تناول  إلى  الصائمين  من  الكثير  يسارع 

الحلوى بعد وجبة اإلفطار بقليل، ويسرف في ذلك كثيًرا، 
فتكون ربة البيت قد أعدت ما لّذ وطاب من الحلوى المليئة 
بالسكريات والمواد الدهنية المشبعة التي هو في غنى عنها 
بما قد تناوله في بداية إفطاره من تمر أو رطب أو أي طعام 
حلو، فال يحتاج لكل هذه الكميات من الحلوى التي تسبب 
السمنة المفرطة، وربما اإلصابة بمرض السكري وارتفاع 

ضغط الدم.
الصائم 	  هذا  بهزيمة  انتهت  التي  العنيفة  المعركة  هذه  بعد 

غير  محاوالت  في  جاهًدا  يسعى  الفائز!  أنه  يظن  الذي 
كمية  بعد  فقده  الذي  نشاطه  من  شيء  الستعادة  ناجحة 
بالمنبهات  فيستعين  تناولها،  التي  الحلوى  وكمية  اإلفطار 
من القهوة والشاي وغيرها، فتعود عليه بالضرر البالغ، إذ 
يمنع الشاي امتصاص نسبة من الحديد الذي يحتوي عليه 
طعامه، ويجهد جهازه العصبي بذلك إجهاًدا بالًغا، في حين 

أنه كان بإمكانه أن يتجنب ذلك باالعتدال.
وال بأس بتناول القليل من الشاي أو القهوة بعد وجبة اإلفطار 	 

بساعتين على األقل.
أن 	  منه  ظنًّا  الحركة  كثرة  النهار  أثناء  في  البعض  يخشى 

ذلك سوف يؤدي إلى سرعة الهضم، ومن ثَم يزيد شعوره 
بالجوع والعطش، فيحافظ على حركته فيمشي ببطء ويقوم 
ببطء ويفعل كل أعماله ببطء شديد، في حين إن ذلك يزيد 
من خموله ويقلل نشاطه ويعمل على إبطاء حركة األمعاء، 
فيتسبب في سوء الهضم وضعف جهازه الهضمي. وبعض 
التمارين الرياضية قد تفيد كثيًرا في صباح اليوم؛ إذ تنشط 
الجهاز العصبي وتنشط الدورة الدموية، فيُقبِل الصائم على 
عمله بنشاط وعزيمة فيما فيه النفع للقلب واألوعية الدموية، 

وليس فيه ضرر عليه على اإلطالق.

فالعمل عبادة كالصيام.
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التمر فاكهة مباركة أوصانا بها رسول الله أن نبدأ بها 
فطورنا في رمضان؛ فعن سلمان بن عامر - رضي الله 
أفطر  »إذا  وسلم(  قال:  عليه  الله  )صلي  الله  رسول  أن  عنه- 
تمًرا  يجد  لم  فإن  بركة،  فإنه  تمر؛  فليفطر على  أحدكم 

فالماء، فإنه طهور«.
وعن أنس رضي الله عنه أن »النبي )صلي الله عليه وسلم(  كان 
يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات 
فتَُميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من الماء«.

إرشاًدا  المطهرة  النبوية  السنة  هذه  وراء  أن  شك  وال 
رسول  اختار  فقد  عظيمة؛  وحكًما  صحية  وفوائد  طبيًّا 
الله  هذه األطعمة دون سواها لفوائدها الصحية الجمة، 

وليس لتوافرها في بيئته الصحراوية فقط.
األجهزة،  تتنبه  إفطاره  تناول  في  الصائم  يبدأ  فعندما 
ويبدأ الجهاز الهضمي في عمله، وخصوًصا المعدة التي 
تريد التلطف بها، ومحاولة إيقاظها باللين. والصائم في 
يدفع عنه  إلى مصدر سكري سريع،  الحال بحاجة  تلك 

الجوع، مثلما يكون في حاجة إلى الماء.
وأسرع المواد الغذائية التي يمكن امتصاصها ووصولها 
إلى الدم هي المواد السكرية، وخاصة تلك التي تحتوي 
أو  )الجلوكوز  الثنائية  أو  األحادية  السكريات  على 
بسهولة  امتصاصها  يستطيع  الجسم  ألن  السكروز(؛ 
وسرعة خالل دقائق معدودة، وال سيما إذا كانت المعدة 

واألمعاء خالية، كما هو عليه الحال في الصائم.
مًعا  الهدفين  هذين  يحقق  ما  أفضل  عن  بحثت  ولو 
من  أفضل  تجد  فلن  والعطش(،  الجوع  على  )القضاء 
يفتتحوا  أن  تحث الصائمين على  المطهرة، حينما  نَّة  السُّ
إفطارهم بمادة سكرية حلوى غنية بالماء مثل الرطب، 

أو منقوع التمر في الماء.

الجزء  أن  والبيولوجية  الكيميائية  التحاليل  أظهرت  وقد 
وأنه  وزنه،  من   %87  -85 يساوي  التمر  من  المأكول 
يحتوي على 20- 24% ماء، 70- 75% سكريات، 2- 
المواد  من  ا  جًدّ وأثر زهيد  ألياف،  بروتين، %8.5   %3

الدهنيَّة.
أيًضا أن الرطب يحتوي على 65-  التحاليل  أثبتت  كما 
58% مواد  70 % ماء، وذلك من وزنه الصافي، 24- 
زهيد  وأثر  ألياف،   %5.2 بروتين،   %2 سكرية، 2.1- 

من المواد الدهنية.
وأثبتت التجارب الكيميائية والفسيولوجية:

إن تناول الرطب أو التمر عند بدء اإلفطار يزود الجسم 	 
بنسبة كبيرة من المواد السكرية، فتزول أعراض نقص 

السكر وينشط الجسم.
قادرين 	  يجعلهما  الطعام  من  واألمعاء  المعدة  خلو  أن 

البسيطة بسرعة  السكرية  المواد  امتصاص هذه  على 
كبيرة.

في 	  السكرية  المواد  على  والرطب  التمر  احتواء  أن 
سهلة  هضمها  عملية  يجعل  بسيطة  كيميائية  صورة 
ا؛ فإن ثلثي المادة السكرية الموجودة في التمر تكون  جًدّ
مستوى  يرتفع  وهكذا  بسيطة.  كيميائية  صورة  على 

سكر الدم في وقت وجيز.
أن وجود التمر منقوًعا بالماء، واحتواء الرطب على 	 

نسبة مرتفعة من الماء )65- 70%( يزود الجسم بنسبة 
ال بأس بها من الماء، فال يحتاج لشرب كمية كبيرة من 

الماء عند اإلفطار.

التمر على  اإلفطار  أسرار 

يعتزر رئيس التحرير عن كتابة المقال هذا 
العدد نظراً لظروف صحيه.
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