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)أنور الكندري( ضاري السالم ومبارك البشارة والشيخ مبارك العبداهلل  

نواف الرفاعي وعبداهلل اخلشتي وبشار اخلشتي وأمين اخلشتي

جانب من احلضور

من احلضور في غبقة البشارة

عبداهلل البشارة وعبداهلل الكدم ويعقوب الوتار الشيخ دعيج اإلبراهيم ومحمد البشارة ونواف الرفاعي

أحمد البشارة وطارق البشارة

سعود البشارة ومحمد صالح املنصور

لقطة تذكارية في ديوان البشارة

رائد بوخمسني والشيخ يوسف العبداهلل مع مبارك البشارة

الشيخ طالل الفهد مع مبارك البشارة وأحمد البشارة وصالح املنصور وجنله محمد املنصور

طارق البشارة وأحمد البشارة وثامر السابج وعبداهلل الهولي ومبارك البشارة

يوسف املسعود وسعود البشارة وعلي احلساوي ومساعد املوافي

البشارة أقام
غبقته الرمضانية

أقام مبارك سعود عبدالعزيز البشارة غبقة 
رمضانية في منزله الكائن في ابواحلصاني 

حضرها جمع من االهل واالصدقاء الذين تبادلوا 
االحاديث الرمضانية الودية، وكانت الغبقة 

فرصة للتواصل، ومتنوا استمرار مثل هذه 
اللقاءات في مثل هذه االيام املباركة، وان يجعل 
اهلل شهر رمضان شهر خير ومين وبركة على 

الكويت واالمتني العربية واالسالمية.

»السالم« نظم محاضرات توعوية ألخصائية التغذية مرمي التركي في »الكوت«
واألوق����ات املثلى ملمارس����تها 
بحس����ب نوع الرياضة، حيث 
شددت على فائدتها قبل الفطور 
ملن ميارس الرياضات الهوائية 
كاملش����ي والدراجة والهرولة، 
الدورة  ال����ذي ينش����ط  األمر 
الدموي����ة ويحرق الس����عرات 
احلراري����ة ويحس����ن من أداء 
اجله����از العصبي، أم����ا الذين 
ميارس����ون رياضات املقاومة 
ورفع األثقال فنهتهم نهيا تاما 
عن ممارسة أي من نشاطاتهم 
الفطور، بل يجب عليهم  قبل 
أن يتناولوا الوجبات اخلاصة 
بالتمرين بحذر أكثر خالل شهر 
رمضان لتجنب خسارة الوزن 

العضلي.
واختتم����ت محاضرتيه����ا 
ب����ورش عملي����ة وحتضي����ر 
مشروبات رمضان الصحية ذات 
القيمة الغذائية العالية فحضرت 
مشروب »النور« ومشروب قمر 
الدين بحلة جديدة، كما حضرت 
بديال صحيا للمشروبات الغازية 
باإلضافة إلى استعراض الكثير 
م����ن أصناف حلويات ش����هر 
رمضان وكيفية حتويلها من 
حلويات غير صحية دس����مة 
إلى مواد غذائية مفيدة وبأقل 

سعرات حرارية.

البيض واللبنة والبوتاسيوم 
لكبح العطش الذي ميثل املوز 
واألفوكادو أغنى مصادره، ولم 
تنس األخصائية مرمي إعطاء 
بعض وصفات السحور القوي 
الذي يؤمن الشبع وعدم الشعور 
بالعطش، فتحدثت عن السحور 
الكويتي واملصري واألوريانتيل 
والسحور اإلجنليزي، وقالت ان 
اخلشاف املصري كالسحر لعالج 
مشاكل اإلمساك وحتسني حركة 

األمعاء خاصة للصائم.
كما حتدث����ت عن الرياضة 

الضيق بعد الفطور، ووجهت 
نصائح مباشرة لكل من مرضى 
الس����كر والضغط واحلوامل 
واملرضعات في رمضان، وكيف 
لهن أن يصمن من دون عناء.

أوص����ت  الترك����ي  وألن 
بس����حور »الوزير« حس����بما 
ذك����رت، فيج����ب أن يحتوي 
على 3 عناص����ر غذائية مهمة 
النشويات املعقدة  تتمثل في 
والتي حتت����وي على األلياف 
الغذائية مثل احلبوب الكاملة 
والبروتني سهل الهضم كذلك في 

حيث إنها ترهق معدة الصائم 
لفترة أطول بعد اإلفطار وتقلل 
من طاقته. كما أشارت التركي 
الى أهمية السوائل في الشهر 
الفضيل وأنها ال تقتصر فقط 
امل����اء بل ميك����ن تناول  على 
التقليدية  مشروبات رمضان 
املفيدة، مثل التمر الهندي وقمر 
الدين، والتي سمتها املنعشات 
في رمض����ان، وربطت أوقات 
الص����الة بأوق����ات الطعام في 
عبارة »صالتك منبه حياتك« 
وأنها املنقذ لنا في ترتيب وقتنا 

فقير وتسحر وزير ومن أمير«، 
التي م����ن خاللها أوصلت إلى 
احلاضرين أهمية تناول إفطار 
خفيف يحتوي على العناصر 
الغذائية املهمة من الڤيتامينات 
واملعادن والس����كريات سهلة 
الهض����م، كاملوجودة في التمر 
والفواكه املجففة وألياف طرية 
كاملوجودة في شوربة اخلضار أو 
في اخلضار واحلبوب املطبوخة 
باجلريش والهريس وتشريب 
اخلض����ار وجتنب اإلفراط في 
اللحوم وخاصة الدس����م منها 

مثل تكيسات املبايض وبعض 
اضطرابات الغدة الدرقية.

كما تناولت في محاضرتها 
األولى قوانني الصيام الطويل من 
دون تعب، فنصحت باالستعداد 
للشهر الفضيل بصيام بضعة 
ايام من شهر شعبان والتقليل 
الت����ي نفرط في  من األطعمة 
تناولها ع����ادة مثل احللويات 
واملشروبات مثل القهوة والشاي 
لتجنب بعض األعراض كالتعب 
والصداع، وكشفت عن قاعدتها 
الذهبية كما أسمتها وهي »افطر 

مرمي التركي تتحدث للحضورلقطة تذكارية مع عدد من احلضور

الس����الم  نظم مستش����فى 
الدول����ي محاض����رة توعوية 
عن الصحة في شهر رمضان، 
وذلك في مجمع الكوت. وعلى 
ألق����ت أخصائية  مدار يومني 
التغذية في املستش����فى مرمي 
التركي محاضرت����ني بعنوان 
»كيف جنعل من رمضان صحة 
وشفاء؟«، ناقشت من خاللهما 
مواضيع عدي����دة مثل أهمية 
الصيام للجسم، حيث أشادت 
األخصائية مرمي التركي بكثير 
من األبحاث الغربية التي بدورها 
طرحت فوائد الصيام، وما له 
من آث����ار إيجابية على الكثير 
من احلاالت الصحية كتعديل 
مستويات هرمون األنسولني 
الذي بدوره يعدل الس����كر في 
ال����دم وتخفيض مس����تويات 
الدهون الثالثية والكوليسترول 
والدهون الض����ارة التي يؤثر 
ارتفاعها سلبا على صحة القلب، 
كما استعرضت التركي دراسة 
أثبتت أنه بعد الصيام ملدة 15 
يوم����ا صياما صحيا س����ليما 
متواص����ال حتس����نت حاالت 
كثيرة مصاب����ة بالروماتويد 
األلم  حيث انخفضت نس����بة 
املصاحبة للمرض وكذلك حدث 
حتسن ملحوظ حلاالت أخرى 


