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اإلعالميون ورواد التواصل 
VIVA يجتمعون بغبقة

للسنة الثامنة عىل التوايل، أقامت VIVA البحرين غبقتها اإلعالمية السنوية يف خيمة VIVA مسايا 

بفن��دق الريتز-كارلتون، البحرين، وذلك احتفاال بحلول الش��هر الفضيل وتقديرا لجهود اإلعالميني 

ورواد مواقع التواصل االجتامعي يف البحرين.

أقي��م الح��دث بحضور الرئي��س التنفيذي لرشك��ة VIVA البحرين عليان الوتيد، وكبار مس��ؤويل 

الرشكة، باإلضافة إىل نخبة من ممثيل الصحافة واإلعالم البحريني وأبرز ش��خصيات مواقع التواصل 

االجتامعي املحليني.  ورصح الوتيد بالقول: “أصبحت غبقتنا اإلعالمية السنوية إحدى أهم األحداث 

االجتامعي��ة، وهي فرصة لنا لالحتفال مبناس��بة حلول ش��هر رمضان الكريم م��ع املدعوين، وأيضا 

للتأكيد عىل امتنانا لكل ما بذلوه من جهود لتوصيل رسالتنا للمجتمع ومساعدتنا يف الوصول لهذا 

املستوى من النجاح”.

 ت�سوير�سول احلجريي
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“كريدي مكس” تنظم غبقتها 
السنوية لعمالئها واإلعالميين

أقامت رشكة كري��دي مكس الرشكة الرائدة يف البطاق��ات االئتامنية غبقتها 

الس��نوية يف فن��دق الريتز كارلت��ون بحضور ع��دد كبري من كب��ار العمالء 

والشخصيات البارزة يف املجتمع البحريني واإلعالميني.

تخلل الحفل عدد من الفقرات الرتفيهية الشيقة باإلضافة اىل السحوبات عىل 

جوائز قيمة، ورحب الرئيس التنفيذي يوسف مريزا بالحضور جميعا،ً ومؤكداً 

عىل مواصلة الرشكة لتقديم املزيد من الخدمات املتميزة لعمالئها.

 ت�سوير  خليل ابراهيم
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نظمت رشكة “بنف��ت” غبقتها الرمضانية ع��ىل رشف موظفيها، 

وأعض��اء إدارة الرشك��ة، تعبرياً ع��ن التقدير للجه��ود والعطاء، 

وتعزي��زاً ألوارص املحبة والتواصل، وتأكيداً عىل ما يش��تمل عليه 

ش��هر رمضان الفضيل من رحامٍت بني جمي��ع الناس، متمنني أن 

تعود بركات الشهر عىل الجميع بالسعادة والحبور.

“بنفت” تنظم غبقتها 
الرمضانية للموظفين

 ت�سوير خليل ابراهيم
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استضاف “سيتي سنرت البحرين” التابع لرشكة “ماجد الفطيم”،الغبقة 

الرمضانية الس��نوية التي شهدت مشاركة مجموعة من اإلعالميني من 

اململكة واملنطقة، يف إطار جهود املركز الرامية لتوفري أسعد اللحظات 

لكافة الزوار والداعمني. 

شهدت الغبقة الرمضانية التي نظمت يف مطعم “فرن بسرتو” بفندق 

ويس��ن سيتي س��نرت، مش��اركة مجموعة من اإلعالميني من البحرين 

واململكة العربية الس��عودية، حيث استمتعوا بفقرات ترفيهية تراثية، 

وشاركوا يف ألعاب تفاعلية شيقة، كام تناولوا تشكيلة من أطباق الغبقة 

اللذيذة يف إطار عالقة طويلة األمد تربطهم ب� “سيتي سنرت البحرين”.

طيران الخليج
 “طيران الخليج” تقيم 

الغبقة الرمضانية 
لإلعالميين

يف ليلة بهيج��ة مليئة بالود وامل��رة، أقامت طريان 

الخليج غبقتها الرمضانية السنوية، عىل رشف ممثيل 

وس��ائل اإلعالم والضيوف، يف جو عائيل بهيج تقديراً 

للجه��ود الت��ي يقدموه��ا ، إذ قىض الجمي��ع أوقاتا 

مسلية وممتعة.

املنام��ة - وزارة الداخلي��ة: أقام نادي ضباط األم��ن العام، الغبق��ة الرمضانية الرياضية 

ألعضائه وضيوفه، بحضور حوايل 200 مشارك، تخللها عرض املباراة النهائية لدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم بني فريقي ريال مدريد اإلسباين وليفربول اإلنجليزي، عىل شاشة كبرية.

وتأيت ه��ذه الفعالية ضمن األنش��طة االجتامعية والرياضية الت��ي ينظمها النادي خالل 

الش��هر الفضيل، التي تضمنت كذلك مس��ابقات متنوعة، نالت استحس��ان الجميع، من 

بينها أسئلة رياضية ومسابقة توقع نتيجة املباراة النهائية، مع تقديم الجوائز للفائزين..

وأش��اد املرشف العام للنادي نارص الجنيد بالدعم املس��تمر الذي يقدمه وزير الداخلية 

للن��ادي وتوجيهاته الدامئة للعمل عىل توف��ري الرعاية االجتامعية وتنمية الروح الرياضية 

والثقافية واس��تمرار تقديم أفض��ل الخدمات لألعضاء وعوائله��م من خالل وضع خطة 

برامج للش��هر الفضي��ل، منوها بحرص إدارة النادي عىل توفري كاف��ة اإلمكانيات لتنظيم 

وإنجاح هذه الفعاليات.

غبقة نادي الضباط... 
مسابقات ممتعة وجوائز

 ت�سوير  خليل ابراهيم

 ت�سوير ر�سول احلجريي

أجواء رمضانية شيقة 
بغبقة “سيتي سنتر البحرين”
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تح��ت رعاية وزي��ر العمل والتنمي��ة االجتامعية جميل حمي��دان، أقامت جمعية 

“متواجدي��ن” وبالتعاون مع دار يوكو لرعاية الوالدين وللس��نة الثالثة عىل التوايل 

فعالية “كبارنا تاج راس��نا” لكبار السن، وذلك مبشاركة ما يقارب ١٩٠ مسنا ومسنة 

وبحضور عدد من الفنانني والرياضيني من داخل البحرين وخارجها.

ويف كلم��ة له خالل الحفل أش��اد وزير العمل والتنمي��ة االجتامعية بجهود جمعية 

“متواجدين” الرامية إىل تعزيز اللحمة الوطنية والتسامح وزرع معاين الخري والعطاء.

وأش��ار حميدان إىل أن توظيف الفن ليقدم رس��ائل اجتامعية نبيلة، هو دليل عىل 

رق��ي فكر الفنان البحريني، الفت��اً إىل أن هذا التفاعل الراقي م��ن فئات املجتمع، 

خصوصاً الفنانني والكتاب واملفكرين واالجتامعيني، يس��اهم بش��كل فاعل يف دعم 

وإنج��اح خطط وبرامج وزارة العمل والتنمية االجتامعية الرامية إىل االرتقاء بجودة 

حياة كبار السن.

من جانبه، أكدت رئيس��ة جمعية  “متواجدين” شيامء سبت أن الهدف من انطالق 

الجمعية هو الرتكيز عىل فئة كبار السن وذوي اإلعاقات واأليتام خالل شهر رمضان، 

ش��هر الخري، قائلة “إن الجمعية أطلقت سلس��لة من الفعالي��ات االجتامعية التي 

رس��مت البس��مة والبهجة عىل وجوه وقلوب هذه الفئات، وبعثت رس��الة مهمة 

مفادها أن أبناء البحرين فيهم الخري واملحبة لبعضهم البعض”.

وأضافت سبت “نحتفل الليلة بكبار السن من خالل فعاليتنا السنوية بعنوان “كبارنا 

تاج راسنا”، فهم عزوتنا، وسندنا وفخرنا، ومثل ما ربونا وتعبوا علينا جاء اليوم الذي 

البد لنا من أن نرد لهم الجميل ونقول لهم: أنتم األس��اس، ال ميكن أن ننىس كل ما 

قدمتوه لنا واليوم دعونا نقدم لكم ش��يئا بسيطا من رد الجميل والتقدير واالحرتام 

ونقول لكم: “الله يطول يف أعامركم ويجعلكم ذخرا لنا”.

شيماء سبت لكبار السن: أنتم األساس

أقامت رشكة موترسيتي، الوكيل الحرصي لعدد من املركبات التجارية وسيارات الركاب 

يف مملكة البحرين، غبقتها الرمضانية السنوية للعمالء بالتعاون مع عالمة إيسوزو.   

افتت��ح رئيس مجلس إدارة  رشكة موترس��يتي،  وليد كان��و الحفل بالرتحيب بالعمالء 

وذلك بحضور كبار مس��ؤويل رشكة موترس��يتي، رشكة إبراهيم خليل كانو وإيس��وزو 

موترز انرتناشيونال )Isuzu Motors International(. وعبرّ  من خالل هذه الفعالية 

عن امتنانه العميق لعمالء رشكة موترس��يتي  كام أكد س��عي الرشكة الدائم لتقديم 

أجود أنواع املركبات التجارية التي تلبي احتياجات العمالء وتفي مبتطلبات أعاملهم.

وأض��اف: “تتمحور رؤيتنا يف رشكة موترس��يتي حول توفري أفضل أنواع املركبات التي 

تتناسب مع املتطلبات التجارية لعمالئنا ومتكنهم من تنمية وتوسعة أعاملهم”.

 “موترسيتي وإيسوزو  “ 
تقيمان غبقة رمضانية للعمالء

#furniftar@furnbahrain

أطباق خليجية بنكهات عالمية

مطعم  فرن
ا	فطار
غروب الشمس حتى ٨:٣٠ مساًء
بوفيه ا	فطار ١٨ دينار بحريني
إفطار الصغار (٦ الى ١٢ سنة) ٩ دينار بحريني
اقل من  ٦ سنوات مجانًا

للمزيد من المعلومات أو الحجوزات
يرجى التواصل على 97317171441+

“الموفنبيك” 
يقيم مأدبة 

إفطار 
للصحافيين

نظم فندق ومنتجع املوفنبيك البحرين إفطاًرا لإلعالميني يف الخيمة الرمضانية، وكان يف اس��تقبالهم مدير الفندق 

ومجموعة من اإلداريني. حرض حفل اإلفطار صحافيون من الصحف واملجالت املحلية واألجنبية، واستمتع الحضور 

ببوفيه ضم ألذ األطباق الخليجية والعربية، باإلضافة إىل أنواع مختلفة من السلطات وبوفيه خاص للحلويات.

 ت�سوير خليل ابراهيم



وزير العمل يرعى أمسية 
“ألواني الرمضانية”

املنامة- جمعية ألواين البحرين: تحت رعاية وزير العمل والتنمية االجتامعية جميل 

حميدان، أقامت جمعية ألواين البحرين األمسية الرمضانية السنوية تحت عنوان 

“املرأة البحرينية يف القطاع االقتصادي، أين يصل بها الطموح؟”، يف فندق سويس 
بل مبنطقة السيف، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء وأعضاء منظامت املجتمع 

البحرين  ألواين  جمعية  بجهود  حميدان  أشاد  املناسبة،  وبهذه  واملدعوين.  املدين 

التي  املبادرات واملشاريع  اقتصاديًا من خالل سلسة  املرأة  يف مجال دعم ومتكني 

أطلقتها الجمعية منذ تأسيسها، والتي ساهمت يف إيجاد كثري من قصص النجاح 

الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  قدم  جانبه،  من  الخاص.  العمل  تأسيس  مجال  يف 

عامر عواجي الشكر لوزير العمل عىل رعايته لألمسية ودعمه املستمر للجمعية 

وبرامجها.

#furniftar@furnbahrain

أطباق خليجية بنكهات عالمية

مطعم  فرن
ا	فطار
غروب الشمس حتى ٨:٣٠ مساًء
بوفيه ا	فطار ١٨ دينار بحريني
إفطار الصغار (٦ الى ١٢ سنة) ٩ دينار بحريني
اقل من  ٦ سنوات مجانًا

للمزيد من المعلومات أو الحجوزات
يرجى التواصل على 97317171441+
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عبق الضيافة والتراث حاضر بإفطار “آرت روتانا”
احتف��اال بش��هر رمضان املب��ارك، دعا فن��دق آرت روتانا أمواج، أعض��اء الصحافة 

واإلعالمي��ني لإلفطار الس��نوي، متي��ز اإلفط��ار يف مطعم “تشويس��يس” بالطابع 

الرمضاين الفريد وذلك بفضل تصميمه املميز واألطباق واملرشوبات التي يقدمها، 

فضالً عن تشكيلته الواسعة من املأكوالت العربية. 

وقد اس��تمتع أفراد الصحافة واإلعالم بألذ األطباق التقليدية ضمن البوفيه الفاخر 

والتشكيلة الواسعة من الس��لطات والحلويات واألطباق املختلفة من بلدان كثرية، 

كام استمتعوا بحسن الضيافة العربية العريقة، ويف أجواء تحتفي بالشهر الفضيل.

 ت�سوير ر�سول احلجريي

أقامت رشك��ة الحداد للس��يارات الغبق��ة الرمضانية 

السنوية ملوظفيها بفندق الشرياتون وقد حرض الحفل 

إدارة رشكة الحداد للس��يارات ومجلس اإلدارة ولفيف 

م��ن موظفني الرشكة باإلضاف��ة إىل موظفني من رشكة 

بوش ومركز الحداد التجاري.

خالل حف��ل الغبقة ت��م اإلعالن عن موظف الش��هر 

للرب��ع األول م��ن هذا العام كام ت��م تكريم عدد من 

املوظفني لعملهم املتميز. وحصلوا عىل شهادة وجوائز 

نقدية قدمها لهم املدير العام لرشكة الحداد للسيارات 

الس��يد وارن هدس��ون ورئيس قس��م املوارد البرشية  

دميا الحداد.

وأت��م الحضور حفل الغبقة ه��ذا ببامج أُعد خصيصاً 

لهذه األمس��ية والت��ي بثت روح املرح والس��عادة يف 

نفوس الحضور، كام كان هناك س��حب للفوز بجوائز 

مثرية باإلضافة إىل العديد من األنشطة التي شارك فيها 

الحارضون وفازوا خاللها بالعديد من الجوائز.

غبقة “الحداد للسيارات” 
تجلب المرح للموظفين 



“البحرين الوطني” 
يقيم “غبقة” 

رمضانية لموظفيه

نظ��م بنك البحري��ن الوطني “غبقة” رمضانية للموظفني يف فندق الس��وفيتل 

ال��زالق حرضها الرئيس التنفيذي جان كريس��توف دوران��د واإلدارة التنفيذية 

وع��دد من موظفي وموظف��ات البنك وعائالتهم. ش��ملت الفعالية الرمضانية 

برنامج��اً ترفيهياً متكامالً اس��تمتع ب��ه الحضور، حيث تم أقيمت املس��ابقات 

ووزع��ت الجوائز املتنوعة عىل الفائزين، باإلضافة لتكريم العاملني عىل مقطع 

الفيديو الخاص باملبادرة االجتامعي��ة الداعمة لجمعية حفظ النعمة، والعمل 

جنباً إىل جنب مع الجمعية عىل تعبئة الطعام الفائض من أجل إيصاله للفئات 

املحتاجة وذلك لتعزيز مبدأ املسؤولية االجتامعية  لدى املوظفني. 

إنضم الينا في رمضان في مطعم النترنس لتجربة ا�فطار المثالية 

بوفية ا�فطار: 
التوقيت:من الساعة:6:30م الى 9:30م
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خطوات لعدم اكتساب
 الوزن في رمضان

ويف س��ياق متصل أكدت األخصائية مي أن املاء جزءاً أساس��يرّاً 

م��ن تركي��ب الخالي��ا حيث يعم��ل كبيئ��ة س��ائلة للترّفاعالت 

الكيميائيرّة يف الجس��م.

��ة الكليت��ني اللرّت��ني تقومان  وأضاف��ت أن��ه يحاف��ظ عىل صحرّ

��موم عن طريق الب��ول الذي يجب  بتخليص الجس��م من السرّ

لونه فاتحاً، وبال رائحة مام يعني أن كميرّة املاء أن يك��ون 

املتناول��ة كافية، يف حني إنرّه يصبح غامق��اً وذا رائحة عندما ال 

يحصل الجس��م عىل كفايته من املاء.

وأردف��ت أن رشب ك��وب م��ن املاء قب��ل الوجب��ات ميكن أن 

عرات الحراريرّة  بع وخفض السرّ عور بالشرّ يس��اعد عىل تحفيز الشرّ

املتناول��ة. 

��ة البرشة حتى  وبينت أنه يس��اعد أيض��ا يف الحفاظ عىل صحرّ

��داً، الفتًة إىل أن  ال يصيبه��ا الجف��اف فتبدو جافرّ��ة وأكرث تجعرّ

الكرمي��ات املُرطرّب��ة تس��اعد عىل إبق��اء املاء يف خالي��ا البرشة 

للمحافظ��ة  ع��ىل  رطوبته��ا.

وختم��ت األخصائية مي حديثها بالقول ب��أن املاء ينظم عمل 

��ًة إذا ما تمرّ  ، ك��ام أنرّه مينع اإلمس��اك، خاصرّ الجه��از الهضميرّ

تناول��ه  م��ع  األلي��اف  الغذائيرّ��ة.

 7

محررة “ أضواء البالد” 

كثري منا تصيبهم الصدمة يف شهر رمضان لعدم خسارة الوزن رغم ساعات الصوم الطويلة، فام يحصل هو العكس حتى 

قبل حلول عيد الفطر السعيد وتناول وجباته وحلوياته التي ال تقاوم، وذلك بسبب اإلقبال الكبري عىل تناول األطعمة 

الدسمة وغري الصحية، والتهام شتى أنواع الحلويات التي تثري شهيتنا خالل الفطور والسحور، ولتجنب اكتساب الوزن 

الزائد خالل الصوم، أخصائية التغذية وحميات الرياضيني باملستشــفى العسكري مي شويطر يف حديث لـ “البالد” إىل 

أن شهر رمضان الكريم هو فرصة ذهبية لعدم اكتساب كيلوغرامات زائدة رشط اتباع الخطوات السبع التالية:

تجنب األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل الدهون والسكريات. 

تقليل كمية الطعام التي نتناولها يف كل وجبة.

استبدال الحلويات بالفاكهة.

تناول الكربوهيدرات املعقدة مثل حبوب القمح الكاملة والشوفان.

مامرسة الرياضة بانتظام.

اإلكثار من تناول السلطة.

رشب 2 لرت ماء عىل األقل يف اليوم بني وجبتي اإلفطار والسحور.

عن الماء والحلويات... هذه النصائح مهمة جداً
“ أضواء  البالد”- خاص 

حذرت رئيســة قســم التغذية، أخصائية التغذية العالجية، يف مستشفى 

البحريــن التخصــي، نغم نور الدين، من قلــة رشب املاء خالل الفطور 

والسحور مام يتسبب باإلمساك، ونصحت يف حديث مع “أضواء البالد” 

برشب عدد معني من أكواب املاء لتعويض السوائل التي يفقدها الصائم 

خــالل صيامه، وعن كمية املــاء وبعض الحلويات املســموح بها خالل 

الشهر الفضيل:

 الكميات الكافية من املاء:

2 كوب ماء عىل الفطور

3 أكواب ماء بني الفطور والسحور

2 كوب ماء عىل السحور

 

  كمية احللويات امل�سموح بها: 

• اللقيامت 15 غ  =40 سعرة حرارية

ميكن تناول 2 قطعة كوجبة خفيفة

• حالوة الجنب 40 غ=155 سعرة حرارية

ميكن تناول قطعة واحدة

• معكرون 23 غ=88 سعرة حرارية 

ميكن تناول قطعة واحدة.

1
2
3
4
5
6
7

مي �شويطر

نغم نور الدين
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إيمان األنصاري: صوموا تصحوا

 وأوضح��ت أن 70 % م��ن البحريني��ني 

والبحرينيات يعانون حالياً من آالم الركبة، 

ومضاعفاته��ا، والتي قد تص��ل إىل العجز 

عن الحرك��ة لدى البعض، أو إىل االضطرار 

إلجراء عمليات جراحية مكلفة جداً، وقد 

ال تك��ون مقبولة النتائج عىل األش��خاص، 

خصوصاً كبار السن.

 وش��ددت ع��ىل أن من يعاين م��ن زيادة 

الوزن، والبدانة، أن يس��تغل شهر رمضان 

الكريم كفرصة مناسبة ومؤاتية، للتخلص 

منها، مؤك��دة أن رمضان ومبا يحتويه من 

روحانيات يعد فرصة لالنخراط يف أنشطة 

أخرى، ترصف الصائم ع��ن تناول الطعام 

برشاهة.

 ويف هذا الصدد، ذكرت أن مقولة “صوموا 

تصحوا” هي مقولة علمية طبية روحانية، 

أثبتت صحتها، فالصيام يساعد من يعانون 

م��ن زيادة ال��وزن و“ البدناء” عىل رسعة 

التخلص من أوزانهم، خصوصاً إذا مورست 

الرياضة مع الصوم كامليش، وتحديداً فرتة 

قبل اإلفطار، فهي الف��رتة الذهبية لحرق 

الدهون والتخفيف من الوزن.

ويف الس��ياق عين��ه، أك��دت األنص��اري 

أن بع��ض م��ن يعانون من زي��ادة الوزن 

اس��تطاعوا وبعزمي��ة متواصلة من إنقاص 

وزنه��م إىل أك��رث من 20 كيل��و يف رمضان 

الكري��م ومنهم من خ��ر 30 كيلوغراما، 

من خالل االهتامم بجودة الطعام وقيمته 

الغذائي��ة، واعتامد الغ��ذاء الصحي الذي 

ال يس��بب الس��منة وال يزيد من نس��بة 

الدهون، مع مامرسة الرياضة، واالستغناء 

عن األطعمة الدس��مة والحلويات بتغيري 

النم��ط الغ��ذايئ والصح��ي لحياته��م يف 

رمضان.

ونصح��ت األنص��اري م��ن يعان��ون من 

زيادة ال��وزن برضورة اإلكث��ار من تناول 

الخ��رضوات، ألن فوائدها كب��رية بتزويد 

الجس��م بالفيتامين��ات واملع��ادن الت��ي 

يحتاج إليها والتي تكون قليلة الس��عرات 

الحراري��ة، س��هلة الهضم، وتس��اعد عىل 

الش��عور بالش��بع، مبين��ة أن أخصائي��ي 

التغذية يوصون بأن تشكل الخضار نصف 

حجم الطعام الذي يس��تهلكه من يعانون 

من زيادة الوزن ويف كل وجبة رمضانية. 

ودعت جميع مرىض الس��كري إىل متابعة 

إج��راء تحلي��الت ال��دم الدوري��ة وعدم 

إهاملها، ومتابع��ة وظائف الكىل وتحليل 

الب��ول ال��دوري الكتش��اف أي إصابة يف 

الجس��م يف املراحل األولي��ة والناتجة عن 

ارتفاع السكر بالدم.

أن  إىل  األنص��اري  أش��ارت  الخت��ام،  ويف 

عدداً من الدراس��ات واألبح��اث الحديثة 

دع��ت م��رىض الس��كري مم��ن يعانون 

البدانة باعت��امد وجبات الحبوب الكاملة 

والخ��رضاوات والبقولي��ات، لتك��ون أحد 

املص��ادر الرئيس��ة للتغذي��ة يف وجباتهم 

اليومية خ��الل اإلفطار والس��حور، مبينًة 

أن رف��ع كمية األلي��اف يف النظام الغذايئ 

يُعد أحد أهم األسباب يف الحد من تكوين 

الده��ون يف الجس��م، وبالت��ايل التقلي��ل 

من مخ��زون األنس��ولني، وس��هولة عمل 

“البنكري��اس” بالتخلص من الس��كريات 

الناتجة منها.

“ أضواء  البالد” – بدور املاليك 

حذرت منســقة عيادات السكري يف مجمع الســلامنية الطبي، إميان األنصاري من أن زيادة 

الوزن أو البدانة أصبحت منترشة يف املجتمع البحريني بصورة واضحة، مؤكدة أن الســمنة 

هــي بيــت الداء للعديد مــن األمراض املزمنة، ومنها الســكري والضغــط، وأمراض القلب 

والرشايني التي يؤدي بعضها إىل الوفاة. 

70 % من 
البحرينيين يعانون 

من أمراض الركبة

“بدناء” خسروا من 20 إلى 30 كيلو خالل رمضان

هذا ما يجب أن تتناوله الحامل 
والمرضعة في رمضان

وكاالت: رغم أن الدين اإلس��المي يجيز للحامل واملرضعة االمتناع عن 

الص��وم خالل رمض��ان، لكن كثريات لديهن الق��درة عىل التحمل وليك 

يك��ون صوم الحامل صحيحا وال تتعرض صحتها أو الجنني للخطر، فقد 

أجمعت الدراسات عىل أن يكون غذاؤها يف رمضان سليام وصحيا.

ترتك��ز الوجبات الس��ليمة عىل تن��اول جميع العن��ارص الغذائية مثل 

البوتني والكربوهيدرات والدهون، وينصح األطباء باالبتعاد عن املقايل 

واس��تبدالها باملش��ويات، وأن تكرث الحامل من تن��اول األطعمة الغنية 

بالكالسيوم، واإلكثار من تناول الخرضاوات والفاكهة.

وكشفت آخر الدراسات عن أن تأخري وجبة السحور واإلكثار من تناول 

املاء مهم جًدا للحوامل الصامئات.

ومن األطعمة والسوائل املطلوب من الحامل االبتعاد عنها، البقوليات 

التي تس��بب انتفاخا، وتجنب تناول البه��ارات والتوابل الحارة وتقليل 

املل��ح، ومن األفضل ع��دم تناول املرشوبات الغازية والش��اي والقهوة 

حفاظًا عىل صحة الجنني.

وذات النصائح تنطبق ع��ىل املرضعات، علام أن الرضاعة ال تتأثر كثريًا 

بالصوم، إذ أثبتت الدراسات أيضا أن عىل املرضعة تناول الكثري من من 

املاء والحلي��ب، واالبتعاد أيضا عن البقولي��ات والتوابل وتقليل امللح، 

وتن��اول األطعمة الغنية بالكالس��يوم مثل الروب عىل الس��حور، وأن 

تتناول بكرثة الش��وربات الطبيعية قليلة الصوديوم، والخضار خصوصا 

البقدونس والسلطة بأنواعها خالل الفطور، واإلكثار من تناول األطعمة 

الغنية باأللياف والفيتامني، واالبتعاد عن الحلويات املصنعة واستبدالها 

بالفواكه، عىل أن يكون صوم الحامل واملرضعة تحت اإلرشاف الطبي.

اإميان الأن�شاري

أضـــواء
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الخميس 31 مايو 2018 - 15 رمضان 1439 - العدد 3516

هكذا تحافظين على أسنان ناصعة كاللؤلؤ أثناء الصوم
“أضواء  البالد”- لبيبة فارس

مفهــوم الجامل العرصي أضحى مختلًفا كثريًا عن املفاهيم القدمية، ألن 

التقنيات الحديثة، الجراحية منها وغري الجراحية تسعف املرأة والرجل 

عــىل التخلص من العيوب الجاملية، ولــيك تكتمل مظاهر الجامل فإن 

كثريين اليوم يريدون الحصول عىل Hollywood Smile أو ابتســامة 

املشــاهري التي تزيــد الثقة يف النفــس ومتنح الوجه طلَّــة بهية.  قالوا 

ال يخــرتق الروح ســوى الجامل، ونحــن نقول ال يخرتق الروح ســوى 

االبتسامة، فمن ينوي وضع االبتسامة عىل أسنانه، عليه مراجعة طبيب 

مختص يف هذا املجال، وملن خضعوا لها بالفعل، فإن األخصايئ يف زراعة 

وتجميل االبتســامة واألسنان يف مركز الطبيب، والحاصل عىل ماجستري 

يف جراحــة الوجه والفكني الطبيب مناف إســامعيل يقــدم لكم هذه 

النصائح ملكافحة الرائحة الكريهة خالل الصوم، للحفاظ عىل فم نظيف 

وصحي وابتسامة مرشقة: 

يعرف دكتور مناف ابتس��امة هوليوود بأنها تجميل األس��نان واالبتسامة 

مبختلف أنواع التعويضات، وذلك حس��ب حالة األس��نان واإلطباق، من 

عدسات فينري ولومينري ومن تيجان زيركون وإمياكس.

ويوضح قائال: إننا نقوم بوضع القش��ور لش��كل االس��نان ومبا يناس��ب 

اإلطباق املثايل ولون األس��نان األبيض الناصع، مردفًا أن الطبيب املتمرس 

يتفنن بالتصميامت مانًحا ش��كَل وشفوفيات األس��نان الطبيعية، فتكون 

النتيجة ابتسامة جميلة وطبيعية يف ذات الوقت.

وي��ردف بأن االعتناء بابتس��امة هوليوود خ��الل رمضان يكون بذات 

طريق��ة االعتناء باالس��نان الطبيعي��ة، مؤكًدا أن العناية بالعدس��ات 

أس��هل ألن نعومة القرشات الخزفية يجعل تجمع اللويحة الجرثومية 

عليه��ا أق��ل.

ويف هذا املجال، أوىص الدكتور مناف باس��تخدام فرشاة ناعمة لتفريش 

ابتس��امة هوليوود، واس��تخدام املس��واك خالل فرتة الصوم، واملضامض 

خالل فرتة اإلفطار، ليبقى الفم نظيفا وال تنبعث منه رائحة غري مستحبة، 

واألسنان بيضاء المعة وناصعة. 

واس��تدرك الدكتور مناف بالقول: بالنسبة لألشخاص الذين ميلكون شكل 

واطباق أسنان مثاليا ميكنهم اللجوء إىل التبييض الضويئ بالعيادة ومن ثم 

استخدام التبييض املنزيل، من دون الخضوع البتسامة هوليوود.

“أضواء البالد”- خاص

أكد استش��اري األمراض الباطنية يف مستش��فى السالم التخصيص 

بالرفاع، أحمد السباعي أن تناول أطعمة تتوافر فيها الفيتامينات 

خاصة فيتامني A,B,C,E يف رمضان يحمي من التجاعيد وجفاف 

البرشة وتس��اقط الشعر، وأشار إىل أن هذه الفيتامينات موجودة 

بكرثة يف البيض ويف الخرضوات والفواكه خاصة الطازجة منها.

ويف ذات الوق��ت، نصح الدكتور الس��باعي بتناول أطعمة تحتوي 

عىل الصوديوم والبوتاس��يوم والكالسيوم؛ فاألوَّالن أمالح قد نفقد 

الكثري منهام يف رمضان بسبب التعرض للحرارة والرطوبة العالية، 

مبينا أن الصوديوم موجود يف املخلالت وملح الطعام، والبوتاسيوم 

موجود يف املوز وغريه من الفواكه الطازجة، والكالس��يوم موجود 

يف األلبان ومنتجاتها خصوصا الزبادي.  

وأوىص برشب املياه بكرثة ما بني فرتيت اإلفطار والسحور بحيث ال 

تقل عن 3 أو 4 لرتات من املياه، تجنبا لحاالت الجفاف يف رمضان 

خاصة التي تؤثر سلبا عىل البرشة والصحة بشكل عام.

واس��تدرك قائال: تن��اول املياه املثلجة خاصة عن��د البدء باإلفطار 

ه��و يشء مرض بالجهاز الهضمي ألنه��ا تؤدي إىل انقباض األوعية 

الدموية املغذية للجه��از الهضمي، خاصة املعدة مام يؤثر ويرض 

بعملية الهضم كليًة، لذا ينصح بتناول املياه وفق حرارة الغرفة. 

وأردف الدكتور السباعي: إلفطار صحي يجب البدء بتمرة أو عدة 

مترات أو بش��وربة خضار مام يؤدي إىل حركة الجهاز الهضمي ثم 

االنتظ��ار ملدة حوايل20-30 دقيقة ومن ث��م تناول باقي اإلفطار، 

مردف��ا، وميكن للصائم أن يصيل املغرب فف��ي خالل هذه الفرتة 

التي يجب أال تقل عن 20 دقيقة يُفس��ح املجال للجهاز الهضمي 

لبدء العمل واالس��تعداد الس��تقبال وجبة طعام الفطور ومن ثم 

هضمها جيدا واالستفادة منها من دون إفراط.

وتاب��ع: لتجن��ب انخفاض الس��كر يف رمضان يج��ب تناول بعض 

النشويات خاصة عند السحور أما مع مريض السكر فهذا موضوع 

آخر له توصيات أخرى متاما.

وخت��م بالقول: لتجن��ب زيادة الوزن يف رمض��ان ينصح باالبتعاد 

عن األغذية التي تحتوي عىل س��عرات حرارية كثرية مثل السمن 

الطبيعي واألغذية عالية الدسم والحلويات التي يكرث تناولها عند 

الفط��ور، وهي من ضمن العادات الغذائية غري الصحية التي تتم 

يف الش��هر الفضيل ويفضل اإلكثار من تناول الخرضوات الطازجة 

والفواكه والس��لطات وهي قليلة الس��عرات الحرارية وتؤدي إىل 

اإلحساس بالشبع.

نصائح ذهبية 
للحفاظ على بشرة 

حيوية في رمضان

مناف اإ�سماعيل

اأحمد ال�سباعي
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ويف رمض��ان قد يس��وء الوضع أك��رث إذ إن حرك��ة املوظفني تقل 

بس��بب الصوم، ويطول الجلوس أمام التلفاز أو بسبب استخدام 

األجهزة اللوحية بأنواعها وعىل رأسها الهواتف، حينها يبدأ ظهور 

اآلالم العضلية واملفصلية.

يق��ول رئيس أخصائيي العالج الطبيع��ي يف املركز الوطني للطب 

الريايض باللجنة األوملبية البحرينية، رامي املرباطي: إن األس��باب 

التي تؤدي ألوجاع الظهر واملفاصل وتصيب العضل بالرضر كثرية 

أبرزها:

• عدم مامرسة نشاط بدين منتظم بعد ساعات الدوام.

• الجلوس لفرتات طويلة عىل مكتب وكريس غري الئق لحامية العمود 

الفقري يف وضعه الصحيح، ووضع الرقبة يف وضع االنثناء األمامي لفرتة 

طويلة. 

• إه��امل مترينات املرونة العضلية أثن��اء الدوام مبعدل 5 دقائق 

لكل س��اعة متواصلة م��ن الجلوس عىل املكت��ب، وذلك لتجنب 

التقلص��ات العضلي��ة ومن ثم ثأثريها عىل )الديس��ك( يف فقرات 

العمود الفق��ري واألعصاب، ومن أهم مترين��ات املرونة تحريك 

الرقبة والكتف يف االتجاه املعاكس لوضعية العمل املكتبي.

تقلص العضالت

ويضيف: من أهم األعراض التي يشتيك منها املوظفون واملوظفات 

الذين يتطلب عمله��م الجلوس لفرتات طويلة يف وضعية خاطئة 

هي تقلص��ات يف عضالت الرقبة وأعىل الكتف وعضالت أس��فل 

الظهر، وم��ع إهامل عالج التقلصات العضلية تتطور األعراض إىل 

الش��عور بالخ��دران يف األطراف أو األصابع، وذلك بس��بب زيادة 

الشد العضيل والضغط عىل األعصاب الطرفية.

الحاالت املزمنة

ويس��تدرك املرباطي قائال: ومع مزيد من إه��امل الحالة تتطور 

إىل ضغ��ط عىل فقرات العمود الفق��ري، ومن ثم إىل ضغط عىل 

)الديس��ك( ب��ني الفقرات يف منطق��ة الرقبة وأس��فل الظهر، مام 

يس��تدعي التدخل الطب��ي والجراحي يف بعض الح��االت املزمنة، 

محذرا من قلة الحركة خالل الشهر الفضيل.

تكوين املرأة

ل املرباطي يف القول: بأن املرأة تكون أكرث عرضة من الرجل  ويفصِّ

يف سهولة تعرضها للتقلصات العضلية ومن ثم الضغط يف فقرات 

العمود الفق��ري، وذلك لتكوينها العظمي حي��ث يقرص العمود 

الفقري مقارنة بالرج��ل، وكثافة العظام أقل يف املرأة عن الرجل، 

باإلضافة إىل تكوين الحوض وزيادة ارتخاء األربطة فيه.

ويؤكد: ال يختلف الوضع مع زيادة اس��تخدام الهواتف والجلوس 

لف��رتات مع انحناء أمامي للرقبة ملتابعة شاش��ة الهواتف لفرتات 

طويلة مع ما ذكرنا سابقا. 

ويخت��م رئي��س أخصائيي الع��الج الطبيعي يف املرك��ز الوطني 

للط��ب الري��ايض باللجن��ة األوملبي��ة البحرينية حديث��ه الفتا: 

يف أغل��ب الحاالت ف��إن االلت��زام بتمرينات اإلطال��ة واملرونة 

العضلي��ة بالتزامن مع التنفس العميق وتعديل وضع الجلوس، 

والوضع الصحيح للكمبيوتر عىل املكتب أثناء الدوام ومامرسة 

مترين��ات رياضي��ة منتظم��ة تعت��ب عام��ل الوقاي��ة الرئييس 

م��ن ح��االت الديس��ك... ومن ثم جلس��ات الع��الج الطبيعي 

والتمرين��ات العالجية عىل ي��د اختصاصيي العالج الطبيعي يف 

ح��ال ظه��ور ه��ذه األع��راض أو زيادته��ا.

رئيس أخصائيي العالج الطبيعي في المركز الوطني رامي المرباطي:

هكذا تتجنبون مخاطر الجلوس الطويل في رمضان

البالد - لبيبة فارس:

 رمبا يســعد كثري من املوظفني واملوظفات 

االلتحــاق بعمــل مريــح وعمــل مكتبــي 

مقارنــة باألعــامل التــي تتطلــب مجهودا 

بدنيا وحركيا، لكن مع مرور الوقت وقضاء 

ساعات طويلة يف العمل املكتبي والوضعية 

الخاطئة أمام شاشة الكمبيوتر واالستخدام 

املطــول للموبايل، كل ذلك يرتك آثاًرا ضارة 

عىل صحة العظام والعمود الفقري.

رامي املرباطي
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  “أض��واء الب��الد” حاورت م��درب الكاراتيه واآليروبيك��س واللياقة البدنية 

ومتخص��ص بالتأهي��ل العالج��ي، الكاب��ن األردين فهد امله��ر، صاحب قناة 

fahidalmuher  ع��ىل اليوتي��وب ومؤس��س صفح��ة )ق��ويت صحتي( عىل 

الفيس��بوك، لتس��ليط الضوء بش��كل محرتف عىل األوقات املناسبة ملامرسة 

الرياضة يف رمضان ومن هم األش��خاص 

الذين مينع عليهم مامرسة الرياضة 

أو مامرستها تحت إرشاف طبي.

يقول الكابن فه��د: إن افضل 

وقت بالنس��بة للصائم ليامرس الرياضة فيه هو قبل اإلفطار بساعة، وينصح 

بتامري��ن خفيفة مثل امل��يش أو الهرولة الخفيف��ة، رشط أال يبذل الصامئون 

جهًدا عاليًا.

ويردف: أما ملن يريد مامرسة الرياضة بعد اإلفطار فيمكنه ذلك بعد اإلفطار 

بس��اعتني ونصف الس��اعة، ناصًحا مبامرس��ة متارين اللياق��ة البدنية القلبية 

الطبيعية.

ويف ذات الوق��ت، نصح الكابن فهد بعدم مامرس��ة الرياضة من قبل مريض 

القلب إال تحت إرشاف مدرب وطبيب، ومتنع الرياضة عىل املصاب بالجلطة، 

واملصاب��ني بانضغاط حاد يف الفقرات، ومريض الح��رارة واإلنفلونزا، ومريض 

الس��كر )الن��وع األول( إال تحت إرشاف طبيب إو م��درب خاص، وأصحاب 

الكسور أو من خضعوا لعمليات جراحية حديثة.

وأوضح أما بالنس��بة ملرىض ارتفاع ضغط الدم، فشدد عىل أن يكون التدرُّب 

تح��ت إرشاف م��درب، رشط أن ال يرتفع النبض أكرث م��ن 50 % عن الحد 

األع��ىل للنبض، مؤكداً يف ختام حديث��ه: ومينع تدريب من عنده انخفاض 

يف ضغط الدم.

الكابتن فهد: تدريب مرضى القلب 
والضغط تحت إشراف طبي

“أضواء البالد”- خاص  

كلنا نســمع عن نصائح وإرشــادات وحمالت توعوية ملامرســة الرياضة عرب وســائل اإلعالم كافة، املرئية واملســموعة 

واملقروءة، وعرب وسائل التواصل االجتامعي، مع كم كبري من مقاطع الفيديو التي أضحت تصلنا عرب هواتفنا ويف غالبيتها 

غري حرفية بقدر ما هي تجارية أحيانا، وهدفها رسعة االنتشــار وتســجيل أكرب عدد مــن املتابعني.  وهذا يوقع املتلقي 

يف حرية بســبب تضارب املعلومات، ويحجم بالتايل عن مامرســة الرياضة نتيجة تشــتت ذهنه وعدم معرفته الختيار ما 

يناسبه، أو قد ميارس التامرين بشكل خاطئ وقد يلحق الرضر بعضالته وعظامه.

وكل ســنة يف رمضان يتأهب أصحاب األوزان الزائدة، وأيضا املصابون مبرض البدانة ومرىض القلب وضغط الدم والسكر 

الســتغالل الشــهر الفضيل يف عبادة الله روحانيا، واستغالله جسديا من خالل الصوم، ومامرسة الرياضة، لخسارة الوزن 

واكتســاب اللياقة البدنية، لكن ما يحصل أن النتائج قد تأيت بعكس ما تشــتهي الســفن ألن هذه الفئة غري محرتفة وقد 

تنتســب ألندية تجارية وال تجد من يســاعدها، أو قد تلجأ ملامرســة الرياضة املجهدة يف وقت الصوم ما يصيب الجسم 

بالجفاف والهبوط وأحيانا كثرية تؤدي إىل الوفاة.

الرياضة قبل ساعة من اإلفطار 
وبعده بساعتين ونصف
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فهد العمر
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“أضواء البالد”- لبيبة فارس: 

من املعلوم أن بروتني الكوالجني موجود بكرثة يف جسم اإلنسان ويوجد منه 5 أنواع لكن األشهر بينها املوجود يف البرشة، إذ تتشكل من حوايل 70 % من الكوالجني، لكن مع تقدمنا بالعمر 

يبدأ جسمنا بخسارة الكوالجني، وبالتايل تقل نضارة البرشة وتبدأ التجاعيد بالظهور.

ويبقى أن الفرق بني أن نشيخ بشكل مرهق أو أن نعتني ببرشتنا من خالل استخدام الوسائل املتاحة ملكافحة الشيخوخة، كمامرسة الرياضة وتحفيز الكوالجني للحفاظ عىل برشة مرشقة 

وشابة رغم تقدم السنني.

لكن هل يؤثر الصوم عىل مادة الكوالجني وكيف نحفزه يف برشتنا؟ يقول االستشــاري اللبناين يف املركز البلجييك للجراحة التجميلية يف بريوت الدكتور حســن ضاهر لـ “أضواء البالد”: إن 

الصــوم مفيــد جدا للبرشة ألنه يحفز الكوالجني يف الجســم، مبينا أن أخصائيي التجميل يلجــأون يف حاالت معينة إىل الصوم كعالج للبرشة، مســتدركًا، وحتى يكون الصوم مفيدا ومحفزا 

للكوالجني عىل الصائم أن يتناول إفطارا معتدال وأال يكرث من تناول األطعمة الدسمة والوجبات الكبرية والحلويات، ألن ذلك سيكون له مفعوال عكسًيا متاما، مردًفا أن الصوم مدة شهر يف 

السنة له منافع ال تحىص للجسم والبرشة.

الدكتور حسن ضاهر لـ “أضواء البالد”:

الصوم يحفز الكوالجين ويكافح التجاعيد

ويوضح أن األطعمة الصحية تزيد من بروتني الكوالجني بالجس��م، مثل الخضار الورقية والفاكهة، مش��دًدا 

عىل أن تناول الوجبات املتوازنة مهم جدا للحفاظ عىل برشة نرضة وشابة، مشريا إىل أن الدراسات الحديثة 

أكدت أهمية تناول املكرات النيئة مثل الجوز واللوز لتحفيز الكوالجني.

ويف هذا الصدد، يتابع دكتور حس��ن بأن هناك كوالجني صناعيا مثل الكرميات والكبس��والت، 

مبين��ا أن تن��اول الكبس��والت له فوائد ع��ىل الجس��م ككل ومفاصل العظ��ام، لكن الحقن 

املس��تخدمة يف التجميل هي مللء فراغات أو زيادة الحج��م يف مكان معني بالوجه إلزالة 

الفراغ املزعج، وإعطاء تناسق للوجه من خالل الَحْقن املكثَّف. 

ويردف، يف س��ياق ذي صلة، بأن الحقن يف رمضان، والتي يتم حقنها تحت الجلد أو 

يف الجلد، متاما مثل إبر األنس��ولني ليس��ت مفطرة، مؤكًدا، من األفضل طرح هذا السؤال 

عىل املختصني بالرشع. 

وختاما، ينصح دكتور حسن للحفاظ عىل برشة شابة يف رمضان، علينا بالصوم، وان تكون 

وجبة اإلفطار متوازنة غري دس��مة، ناصحا باالبتعاد قدر اإلمكان عن الحلويات الرمضانية، 

داعيا ملامرس��ة الرياضة غ��ري املجهدة قبل اإلفطار بقليل، ولإلكث��ار من رشب املاء، وملن 

ال يتناولون وجبة الس��حور نصحهم بأن يس��تيقظوا لتناول امل��اء حتى ال يصيبهم 

الجفاف، مام يتسبب مبشاكل كثرية للجسم، ويؤثر عىل نضارة البرشة ويزيد 

من التجاعيد.

حسن ضاهر 




