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أخ��ص��ائ��ي��ة ت��غ��ذي��ة ن��ص��ح��ت ب���ت���ن���اول ال��ت��م��ر وامل������اء ث���م ال����ذه����اب إل����ى ال���ص�ل�اة واإلف����ط����ار بعدها

 :اإلفطار بالتدريج جتن ًبا للتخمة

ميرا خطار لـ
حوار :عبدالله الشمري

ن�ص ��حت �أخ�ص ��ائية التغذية مريا خطار ال�ص ��ائمني باالفطار على كوب م ��ن املاء �أو
تناول ال�ش ��وربة اخلفيفة ،ولي�س ��ت الغني ��ة بالدهون ،ثم بع�ض اخل��ض�روات الدارجة
يف رم�ض ��ان كالفتو� ��ش .كما دعت يف ح ��وار مع «اخللي ��ج» �إىل الت ��درج يف الطعام جتنبا
للتخمة واالم�ساك ،نا�ص ��حة بتناول التمر واملاء ثم الذهاب لل�صالة ،وتناول االفطار
بع ��د ذلك .و�أكدت �أهمي ��ة �أن يعتدل الإن�س ��ان يف �أكله ،وي�أكل بذكاء م ��ا يفيده وال ي�رض
ب�ص ��حته ،وحثت عل ��ى جتنب الأغذي ��ة واخل��ض�روات املحفوظ ��ة ،والت�أكد م ��ن �أن ما
يتناوله الإن�سان �أكل �صحي طازج .وفيما يلي تفا�صيل احلوار:
< بداية عرفينا على نف�سك؟
ـ مريا خط��ار �أخ�صائية تغذي��ة �أقيم يف الكويت
و�أعمل يف جمال التغذية منذ قرابة ت�سع �سنوات،
وم��ع الوق��ت �سعي��ت �إىل اكت�س��اب اخل�برات يف
جمال عملي �سعي��ا �إىل �أن �أفيد النا�س ب�شكل �أكرب،
و�أ�سعى �إىل تف�سري كل ما �أقوم به وتعريف النا�س
بفوائده ،خا�ص��ة يف جمال الأغذية ،ودائما �أن�صح
اجلمي��ع ب���أال يحرم��وا �أنف�سهم م��ن �ش��يء ،و�أن
ي�أكلوا باعتدال.
< نح��ن مقبل��ون على ف�ص��ل ال�صي��ف و�أغلب
�أخ�صائيي التغذية ين�صحون باالعتدال يف تناول
امل�رشوب��ات للمحافظ��ة عل��ى وزن اجل�س��م فب�� َم
تن�صحني يف ف�صل ال�صيف من خالل الأغذية التي
تتما�شى مع ف�صل ال�صيف؟
ـ دائما �أن�ص��ح بتناول الفواك��ه واخل�رضوات،
والرتكي��ز عل��ى الفواكه الت��ي ال يوج��د بها كثري
من ال�سكريات والوح��دات احلرارية مثل البطيخ
والتف��اح والربتق��ال ،لتعوي���ض النق���ص يف
فيتام�ين  Cوالألي��اف وفيتام�ين  Aوجميع هذه
الفيتامين��ات موج��ودة يف تلك الفواك��ه ،ونن�صح
دائم��ا وق��ت ال�صيام ب���أن يب��د�أ الإن�س��ان �إفطاره
بعد ال�صيام بكوب من امل��اء� ،أو يتناول ال�شوربة
اخلفيفة ،ولي�ست الغني��ة بالدهون ،لأنها ت�سبب
�إم�ساكا وانتفاخا ،وبعد تن��اول ال�شوربة يتناول
بع���ض اخل��ضروات و�أكرث اخل��ضروات الدارجة
يف رم�ض��ان الفتو���ش ،وم��ن ث��م يتن��اول الطب��ق
الرئي�سي ،ويليه الفواكه الغنية باملاء والألياف.
< ه��ل تف�ضل�ين تن��اول الفواكه مبا��شرة بعد
تناول وجبة الإفطار يف رم�ضان؟
ـ دائم��ا ين�ص��ح الأطباء ب���أن يتن��اول الإن�سان
وجبة الفواكه بعد الأكل ب�ساعة �أو �ساعة ون�صف
اال�ساع��ة ،ويف حقيق��ة الأمر ال يوج��د وقت حمدد
لك��ي يتن��اول الإن�س��ان فواك��ه ،لك��ن امل�صاب�ين
مبر���ض ال�سكر لي���س خط���أ �أن يتناول��وا الفواكه
بع��د الأكل مبا�رشة ،لأن تلك الفواكه حتتوي على
�ألياف تعمل على تخفي��ف امت�صا�ص ال�سكر على
الدم ،والأمر يعود �إىل حالة كل �شخ�ص.
< هناك العديد من العادات ال�سيئة التي يقوم
به��ا الكثريون عن��د حماولتهم القي��ام بتخ�سي�س
�أوزانهم ،فكيف ميكن �أن نعمل الرجيم من دون �أن
ي�رض الإن�سان نف�سه؟
ـ يف �شه��ر رم�ض��ان الإن�س��ان طوال ف�ترة النهار
يك��ون �صائم��ا ،وعن��د الإفط��ار ي�سع��ى �إىل تناول
كل �ش��يء ،ويتن��اول طبق��ا وراء �آخر ،ث��م ي�شتكي
الإن�سان من الإم�ساك �أو االنتفاخ ،لذلك ال بد من �أن
نعرف كيف ن�أكل يف رم�ض��ان ،و�إال �سيكون النظام
الغذائ��ي كل��ه غ�ير �صحي��ح ،لذل��ك عن��د الإفطار
ال ب��د �أن نب��د�أ بامل��اء ،ثم نتن��اول لبنا مع مت��ر� ،أو
ن�ستب��دل ذل��ك بال�شوربة ،ث��م نذه��ب �إىل ال�صالة،
وبعد ذلك نعود �إىل تن��اول الطعام وبهذه الطريقة
تبد�أ املع��دة يف العم��ل بالتدريج ،وبه��ذه الطريقة
نتفادى االنتفاخ والإم�ساك ،بالإ�ضافة �إىل �أن تناول
الطعام دون فرتة راحة ي�ؤدي �إىل وجود كر�ش لدى
الإن�س��ان ،لذلك �إذا اراد الإن�س��ان �أن يخفف الكر�ش
علي��ه �أال ي���أكل حلوى بع��د الأكل مبا��شرة ،وال بد
�أن يكون بعد الأكل ب�ساعت�ين ،وعلينا �أن نكرث من
ال�سوائل ونبتعد عن ال�صودا ،والع�صائر.
< ماذا عن ممار�سة الريا�ضة ،وهل تكون قبل
الإفطار �أم تكون بعد الإفطار؟
ـ هناك الكثري من الآراء حول ممار�سة الريا�ضة
قبل وبعد الإفطار ،و�أعتق��د �أن ممار�سة الريا�ضة
بع��د الإفطار �أف�ضل م��ن �أن يقوم ب���أداء الريا�ضة
قبل الإفطار ،لأن ال�سوائل التي يتناولها الإن�سان
تعطي اجل�سم طاقة وحيوية.

< عدم تنظيم الوجب��ات الغذائية خالل الأيام
العادية هل له ت�أثري �سلبي على �صحة الإن�سان؟
ـ بالفع��ل ل��ه ت�أثري �سلب��ي ،ف���إذا كان الإن�سان
يعاين من قول��ون ع�صبي ف�سنج��د املعاناة تزيد،
و�إذا كان يع��اين م��ن �إم�س��اك ف�سنج��د املعاناة يف
زيادة ،ومن الأخط��اء التي يقع فيه��ا الإن�سان �أن
خروج��ه يف الأي��ام العادي��ة يك��ون ب��دون تناول
وجبة �إفط��ار ،فالإن�سان �إذا كان غ�ير جائع عليه
�أن يجرب نف�سه على تناول وجبة الإفطار ،فوجبة
الإفط��ار تزي��د يف ح��رق اجل�س��م بن�سب��ة ترتاوح
ما ب�ين  30و 40يف املائ��ة ،لذلك عل��ى الإن�سان �أن
يتن��اول �شيئ��ا عل��ى الإفط��ار ،و�إن كان م��وزة �أو
حليبا ،وبهذه الطريق��ة لن ي�شعر بانتفاخ ،وكلما
�رشب م��اء كان ج�سمه ينظف ب�شكل �أكرب� ،إ�ضافة
�إىل �أن عدم تنظيم الوجبات ي���ؤدي �إىل زيادة وزن
اجل�س��م لأن الإن�سان حتى لو يكن ي���أكل فج�سمه
ال يحرق.
<  80يف املائة يف من �سكان الكويت يعانون من
ال�سمنة املرتفعة فما الأ�سباب من وجهة نظرك؟
ـ هن��اك عدة ا�سباب الرتفاع تل��ك الن�سبة و�أول
ه��ذه الأ�سب��اب يع��ود �إىل �أن الطع��ام يف الكوي��ت
ط��وال � 24ساعة ،والكويت تعترب ث��اين بلد يعاين
�أهلها من ال�سمنة بعد �أمريكا ،وذلك مرجعه �إىل �أن
طق�س الكويت يعاين من قلة الأك�سجني ،ومن �أجل
�أن يقوم ج�سم الإن�سان بحرق الدهون يحتاج �إىل
الأك�سج�ين من �أج��ل الإ�رساع يف عملي��ات احلرق،
وهن��اك �أنا���س �أكله��ا ال يتغ�ير ،ولكنه��ا عندم��ا
ت�سافر ت�ضعف ،وهذا يعود �إىل �أن الطق�س ي�ساعد
الإن�سان عل��ى �أن ي�ضع��ف� ،إ�ضاف��ة �إىل �أن حركة
النا�س يف الكويت قليل��ة� ،إ�ضافة �إىل االعتماد على
ال�سي��ارات ب�شكل كبري يف التح��رك ،لكني الحظت
�أخ�يرا �أن النا���س �أ�صب��ح لديه��ا وع��ي بخطورة
ال�سمن��ة ،والبدان��ة ،فل��م يع��د اهتم��ام النا���س
فق��ط بتن��اول الأكل ،ب��ل �أ�صب��ح هن��اك عمليات
يت��م �إجرا�ؤه��ا م��ن �أج��ل �إيق��اف زي��ادة ال��وزن،
و�أ�صب��ح هن��اك �أن��واع خمتلف��ة م��ن امل�ساج��ات
ت�ساعد على �إ�ضع��اف وزن اجل�سم� ،إ�ضافة �إىل �أن
املطاعم �أ�صبح��ت ت�ضع وجبات قليلة ال�سعرات،
و�أ�صبح��ت هناك توعي��ة ب�شكل �أك�بر ،لذلك على
الأه��ل �أن ينتبه��وا �إىل �أن��واع الأكل ال��ذي يتناوله
�أطفالهم منذ �صغرهم.

مريا خطار

ت��ن��اول ال��ش��ورب��ة اخل��ف��ي��ف��ة ول��ي��س��ت الغنية
ب��ال��ده��ون ث��م ب��ع��ض اخل���ض���روات كالفتوش
جت��ن��ب��وا األغ���ذي���ة واخل����ض����روات احملفوظة
وع����ل����ي����ك����م ب�������األك�������ل ال�����ص�����ح�����ي ال������ط������ازج
مم��ارس��ة ال��ري��اض��ة بعد اإلف��ط��ار أف��ض��ل ألن
ال���س���وائ���ل ت��ع��ط��ي اجل���س���م ط���اق���ة وحيوية
< هن��اك الكث�ير م��ن ال�شب��اب ميار�س��ون
الريا�ض��ات املختلف��ة فه��ل هن��اك �أكالت معين��ة
ممك��ن متده��م بالطاق��ة الت��ي يحتاج��ون �إليه��ا
ملمار�سة هذه الريا�ضات خا�صة العنيفة منها؟
ـ دائم��ا �أن�ص��ح بتن��اول الوجب��ات ال�صحي��ة،
بعيدا عن الأنواع املختلفة من املكمالت الغذائية،
وه��ذه املكم�لات دائم��ا ي�س��وق له��ا يف ال�ص��االت
الريا�ضي��ة املختلف��ة ،ودائم��ا �أن�ص��ح بتن��اول

الربوتني ،ولكن لي�س بكمي��ات كبرية ،لأنه ي�ؤدي
�إىل العديد من امل�شاكل ال�صحية يف الكلي �أو ارتفاع
يف الكولي�س�ترول ،لذل��ك تن��اول ه��ذه املكم�لات
ينبغ��ي �أن يكون مدرو�سا ويت��م �أخذها من خالل
�أحد املتخ�ص�صني يف هذا املجال.
< ماذا عن الأدوية الت��ي ت�ساعد الإن�سان على
الرجيم يف وقت ق�صري؟
ـ ال �أن�ص��ح به��ذه الأدوي��ة ،وعلين��ا �أن نفكر يف

�أوزانن��ا على املدى البعي��د ،وه��ذه الأدوية تقوم
بقط��ع االت�ص��ال ب�ين املع��دة والعقل الأم��ر الذي
ي���ؤدي �إىل �إح��داث م�شاكل عدي��دة للإن�سان الذي
يتناول مثل هذه الأدوية ،لذلك �إذا �أراد الإن�سان �أن
ي�ضعف من وزنه علي��ه �أن يتبع الطرق ال�صحية
التي ت�ساعده عل��ى �إنزال الوزن ،مع حفاظه على
�صحت��ة وحيويت��ه ،فالإن�سان الذي ين��زل وزنه
ب�رسعة ،يعود وزنه مرة �أخرى ب�رسعة.
< ماذا تقولني ع��ن �أنواع ال�شاي الأخ�رض التي
يتم �رشبها من �أجل تنزيل وزن اجل�سم؟
ـ م��ن الأخطاء املنت�رشة اعتق��اد النا�س �أن �رشب
ال�ش��اي الأخ��ضر وراء تن��اول الطع��ام يح��رق
الدهون ،وهذا الأمر خاطئ وال �صحة له ،فال يوجد
�شيء يح��رق الدهون بعد الأكل بخ�لاف ممار�سة
الريا�ض��ة ،وال�ش��اي الأخ��ضر م��ع الوق��ت يزي��د
عمليات احل��رق يف اجل�سم ،لك��ن الإن�سان بحاجة
�إىل ثالثة �أو �أربع��ة �أكواب من ال�ش��اي خالل اليوم
الواح��د ،وم��ن �أج��ل �أن ن�شع��ر بهذا الأم��ر نحتاج
�إىل �شه��ر ،و�أريد �أن �أ�ش�ير �إىل �أن ال�ش��اي بعد الأكل
ي�ضي��ع الفيتامين��ات واحلدي��د ،لذل��ك ال نن�ص��ح
بتناول ال�شاي الأخ�رض مبا�رشة بعد الأكل.
< هل تن�صحني بتن��اول الأغذية التي حتتوي
على �أوجما 3؟
ـ بالطبع دائم��ا ان�صح بتناول �أن��واع الأطعمة
التي حتتوي على �أوميجا  3خا�صة ملن جتاوزت
�أعماره��م  30عام��ا ،فه��ذه الأغذي��ة مفي��دة ج��دا
للإن�سان وحتاف��ظ على �صحة الذاك��رة ،ومفيدة
جدا ملن ميار�سون الريا�ض��ة ،ويتواجد الأوميجا
 3ب�شكل �أكرب يف الأ�سماك املختلفة.
< يف املا�ض��ي مل يك��ن النا���س بحاج��ة �إىل
�أخ�صائ��ي تغذية بخالف اليوم فم��ا الأ�سباب من
وجهة نظرك؟
ـ هناك الكثري من النا�س ال تعرف كيف حتافظ
على �صحته��ا ،وتريد �أن يتاب��ع نظامها الغذائي
�أحد املتخ�ص�ص�ين ،وعندما يع��رف ال�شخ�ص �أن
هن��اك من يتابع نظامه الغذائ��ي تكون هناك ثقة
�أك�بر يف ذل��ك ال�شخ�ص ،ال��ذي يحدد ل��ه النوعية
التي يفرت�ض �أن يتناوله��ا ،وكميات الطعام التي
يفرت���ض �أن يتناوله��ا خ�لال وجبات��ه الغذائية
املختلفة.
< ه��ل هناك �إقبال م��ن الرج��ال والن�ساء على
مراكز التغذية املختلفة؟
ـ الإقب��ال عل��ى هذه املراك��ز من الن�س��اء ب�شكل
�أكرب عن الرجال ،لكن هن��اك �أي�ضا من الرجال من
ي�أت��ون �إلينا من �أج��ل تقليل �أوزانه��م واملحافظة
عل��ى �صحته��م من خ�لال نظ��ام غذائ��ي حمدد،
وكثريا م��ن الأوقات ت�أتي العائل��ة كاملة من �أجل
�أن ي�شجعوا بع�ضهم البع�ض.
< ماذا تقول�ين يف عمليات تكمي��م املعدة وهل
تف�ضلني ه��ذه العملي��ات �أم �أن هن��اك طريقا �آخر
لتخفيف الوزن؟
ـ بالفع��ل الكثري م��ن النا�س يج��رون عمليات
التكمي��م ،لأنها �سهل��ة بالن�سبة للنا���س ،وهناك
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«أوميجا »3
مريا خطار تقوم بتجربة للغذاء ال�صحي

الكث�ير م��ن النا���س يخاف��ون م��ن �أجرائه��ا لأن
بها ن�سبة خط��ورة ،وبع��د �إجراء ه��ذه العملية
�إجباري الإن�س��ان ال ي�ستطيع �أن يتناول الطعام
مثلما كان قب��ل �إجراء العملي��ة ،و�سيكون هناك
نق�ص يف الفيتامينات ب�ش��كل كبري ،و�سوف يظل
ال�شخ�ص ي�أخذ حبوبا لكي يعو�ض هذا النق�ص،
و�أن��ا ال �أن�صح ب�إج��راء هذه العملي��ات �إال �إذا زاد
وزن الإن�س��ان عل��ى احل��د الأعل��ى مل��ا يتحمل��ه
اجل�س��م ،وذل��ك بع��د حم��اوالت لتخفي��ف وزن
اجل�سم ب��دون �إج��راء عملي��ات ،و�أ�صبحت هذه
العمليات مثل عمليات التجميل.
< بالن�سبة للحوام��ل يف رم�ضان ماذا تتناول
من �أطعمة �إذا قررت ال�صيام خالل ال�شهر؟
ـ احلام��ل عليه��ا �أن ت�ست�ش�ير الطبي��ب
املتخ�ص���ص ال��ذي يتاب��ع حالته��ا ،وال يوج��د
م�شكل��ة يف �أن ت�صوم خالل الأ�شه��ر الثالثة الأوىل
م��ن احلمل ،وهذا م��ا يقرره الطبي��ب املتابع� ،أما
يف ال�شه��ر الرابع فم��ن املفرت�ض �أال ت�ص��وم لأنها
بحاج��ة �إىل فيتامين��ات وت�أخذه��ا م��ن خ�لال
حب��وب ،وال�صي��ام ي�ؤثر ب�ش��كل مبا��شر يف تلك
املرحلة على الطفل.
< مب��اذا تن�صح�ين النا���س يف �شه��ر رم�ضان
املبارك؟
ـ �أن�صحهم باالنتباه لنوعية الأكل التي تطبخ
خالل �شهر رم�ض��ان ،و�أ�صبح هن��اك العديد من
املواد الغذائية ال�صحية البديلة للمواد الدهنية،
مث��ل زي��ت اال�س�براي� ،أو الزب��دة اال�س�براي،
وعليه��م االبتعاد عن الع�صائ��ر ،وال بد �أن يكون
هن��اك توعي��ة ب�ش��كل �أك�بر ،وهن��اك الكثري من
�أخ�صائيي التغذية يعطون الكثري من الن�صائح
خالل �شه��ر رم�ض��ان املب��ارك ،فل��و اتبعنا هذه
الن�صائح �س��وف نخفف الكثري من امل�شاكل التي
حتدث ب�سب��ب تناول كميات كب�يرة من الطعام
خالل �شهر رم�ضان.
< هن��اك العدي��د م��ن �أن��واع ال�رسطان��ات
املنت�رشة يف الكويت فهل للأغذية عالقة بها؟
ـ بالت�أكي��د البيئ��ة املحيط��ة بالإن�س��ان له��ا
ت�أث�ير كب�ير عل��ى الإن�س��ان وه��ي مهيئ��ة لأن
ي�ص��اب به��ذا الن��وع م��ن الأمرا�ض ،لذل��ك على
الإن�س��ان �أن يتن��اول طعام��ا طازج��ا ،ويبتع��د
ع��ن الفواكه املخزن��ة مل��دة ع��ام ،واالبتعاد عن
الدخ��ان ،واللح��وم املحفوظ��ة مث��ل املرتدي�لا،
والهوت دوج ،والأغذية الت��ي يتم حفظها مبواد
حافظة ،لأن هذه املواد ت�ؤدي �إىل �إ�صابة الإن�سان
بال�رسط��ان ،والأكل املح��روق كذل��ك ي���ؤدي �إىل
الإ�صابة بال�رسط��ان ،فعلى الإن�س��ان �أن يبتعد
�أن �أي فواك��ه �أو خ��ضروات به��ا هرمونات لأنها
�أكالت غري �صحية.
< كي��ف تتوا�صل�ين م��ع النا���س ويتوا�صل
النا�س معك؟
ـ لدي �صفحة خا�صة بي عل��ى الإنرتنت وكل
يوم لدي ن�صيحة �أقدمها من خالل هذه ال�صفحة
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< ماذا عن هوياتك ال�شخ�صية؟
ـ �أمار�س كث�يرا الريا�ضة ،و�أتبع نظاما غذائيا
�صحيا ،و�أحب التن�س واجلري.
< ما هو طموحك؟
ـ �أحب دائم��ا تعلم �شيئ��ا جدي��دا ،وال �أريد �أن
�أك��ون يف م��كاين دائم��ا� ،أ�سع��ى �إىل �أن �أط��ور م��ن
نف�سي ب�شكل م�ستمر
< ما هي قدوتك يف احلياة؟
ـ قدوتي يف احلياة �أم��ي بالت�أكيد لأنها �إن�سانة
كث�يرة �صلب��ة ،وال يوج��د �ش��يء ي�ؤث��ر فيه��ا يف
احلي��اة ،ودائم��ا �أ�سع��ى �إىل �أن �أك��ون �إن�سان��ة
قوية يف حياتي لك��ي �أعي�شها و�أنا �سعيدة �أعرف
طريقي و�أ�سعى �إىل �أن �أ�سري فيه.
< �أخريا مباذا تن�صحني النا�س؟
ـ �أن�ص��ح اجلميع ب�أن يث��ق كل �إن�سان بنف�سه،
وال ي�ؤث��ر عليه �أح��د ،وعلى كل �إن�س��ان �أن يكون
ذكيا يف اختيار طعامه ،وي�أكل بطريقة ذكية.
< هل هناك قراءات معينة تف�ضلينها؟
ـ �أق��ر�أ يف تخ�ص�ص��ي ب�ش��كل كب�ير م��ن خ�لال
�صفحات الإنرتن��ت املتخ�ص�صة يف ه��ذا املجال،
وال يوج��د موقع حمدد ،ولكن��ي �أتابع الكثري من
الدرا�سات يف هذا املجال ،وعلى الإن�سان دائما �أن
ي�سعى �إىل �أن يطور من نف�سه ب�شكل م�ستمر.

