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صرحت مراقب مراكز الســـراج املنير ـ بنات ـ 
نورة العجمي بأن األندية الصيفية للسراج املنير 
بدأت باســـتقبال أولياء األمور لتســـجيل أبنائهم 
وتســـتمر حتى 24 اجلاري اعتبارا من الساعة 4 
حتى الساعة 7 مساء للفئة العمرية من سن 7 إلى 
13 سنة، على ان تبدأ انشطة األندية من 27 اجلاري 
حتـــى 21 يوليو املقبل وذلك في 16 مركزا ما بني 8 
مراكز للبنات و8 مراكز للبنني موزعة على جميع 

مناطق الكويت احلبيبة.
وقالت العجمي ان األندية الصيفية للسراج املنير 
هي احملاضن التربوية الحتواء الناشئة ورعايتهم 
واستثمار أوقات فراغهم خالل اإلجازة الصيفية مبا 
يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، كما 
انها ميدان فسيح الكتشاف القدرات وامليول ورعاية 

املواهب ببرامج تربوية وثقافية واجتماعية ورياضية هادفة، موجهة 
الدعوة جلميع ابناء وبنات الكويت للتســـجيل وااللتحاق بأنشطة 
وبرامج األندية الصيفية للســـراج املنير الســـتغالل فترة اإلجازة 

الصيفية وشغل أوقاتهم مبا يفيدهم إميانيا وعلميا وخلقيا.
وأضافت العجمي ان ادارة السراج املنير خطت خطوات واسعة 
في االهتمام بتطوير أنشطة النادي الصيفي لهذا العام، والذي يقام 

للسنة السابعة على التوالي حتت رعاية وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح حتت 
شعار »بعد الدراسة.. صيف السراج وناسة« من 
أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من ابنائنا وبناتنا 
خالل العطلة الصيفية، كما حرص على متيز وتعدد 
أنشطته بحيث تستوعب ابداعات وطموحات أبنائنا 
وتتناسب مع ميولهم وتطلعاتهم واشباع رغباتهم، 
وأشارت الى ان ادارة الســـراج املنير في تواصل 
مستمر مع االكتشاف والتطوير للبرامج الهادفة التي 
تصقل مواهب الناشئة وتكسبهم مهارات جديدة 
تشـــجعهم على االبتكار وحتمل املسؤولية وبث 
الروح الوطنية واالنتماء للوطن، وحث الناشئة 
على التمسك باملبادئ واألخالق اإلسالمية الفاضلة 

وإعدادهم ليكونوا لبنات صاحلة في مجتمعهم.
وأوضحت العجمي ان اللجان بدأت اعمالها منذ وقت مبكر وأنهت 
جميع خططها وبرامجها والترتيبات الالزمة لبدء النوادي واستقبال 
الطالبات للتسجيل باألندية الصيفية، من خالل جتهيز الديكورات 
اخلاصة بالورش وحتضير املواد الدراســـية وهي »القران الكرمي ـ 
مادة قصصـ  سراج احلياةـ  مهارات« هذا باالضافة الى حصة تسالي 

واألنشطة الرياضية والرحالت اخلارجية.

نورة العجمي

حاملو بطاقات التجاري في مستشفى املواساة اجلديد

محمد القالف

حاملو بطاقات »التجاري« شاركوا في حملة 
للتحاليل والفحوصات في مستشفى المواساة الجديد

دأب البنك التجــــاري الكويتي على تقدمي خدمــــات متميزة جلميع 
شــــرائح العمالء، وفي خطوة جديدة تؤكد حرص »التجاري« وسعيه 
الدائــــم خلدمة العمالء بصورة أفضل، قام قســــم األبحاث والتســــويق 
التابع لقطاع اخلدمات املصرفية لألفراد بالبنك وبالتعاون مع مستشفى 
املواســــاة اجلديد بتنظيم حملة إلجراء التحاليل والفحوصات الطبية 
خالل يومي 7 و8 اجلاري حلاملــــي بطاقات التجاري االئتمانية، حيث 
دعا »التجاري« أصحاب البطاقات االئتمانية الصادرة عن البنك ملراجعة 
مستشفى املواساة اجلديد وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية املتعلقة 
بأمراض السكري والقلب والكوليسترول وأمراض ضغط الدم بدعم من 

قبل البنك واملستشفى.
وقد قام مستشفى املواساة بتخصيص بدالة خاصة لتنظيم مواعيد 
استقبال عمالء التجاري في عيادة السكري في املستشفى وقام الفريق 

الطبي املختص حتت إشــــراف د.كاشف رضوي رئيس عيادة السكري 
في مستشــــفى املواساة اجلديد بإجراء الكشوفات والفحوصات الالزمة 
وإعداد التقارير عن احلالة الصحية مع تقدمي االستشارات واإلرشادات 

الالزمة لعمالء التجاري من حاملي البطاقات االئتمانية.
وصرح املدير التنفيذي للتسويق واألبحاث في البنك التجاري رمزي 
الصبوري بأن البنك يسعى دائما الى توطيد وتدعيم عالقات العمل مع 
العمــــالء وتقدمي خدمات مختلفة للعمــــالء، وإدراكا من البنك بخطورة 
أمراض السكري وضغط الدم وارتفاع الكوليسترول جاء هذا التعاون 
مع مستشــــفى املواساة في إطار هذه احلملة التي هدفت الى االطمئنان 
على صحة عمالء البنك الكرام، وكذلك توعيتهم بخطورة هذه األمراض 
وكيفية العمل على تفاديها باتباع اإلرشــــادات الطبية السليمة، متمنيا 

جلميع عمالء التجاري دوام الصحة والعافية.

بشرى شعبان
علمت »األنبـــاء« من مصادر مطلعة ان جلنة 
شـــؤون املوظفني في وزارة الشؤون ستعقد غدا 
األربعاء اجتماعا لالطالع على الكشوف املرفوعة 
من مختلف قطاعات الوزارة بشأن منح الدرجات 

والترقيات باالختيار العتمادها.
وبينت املصادر ان الوزارة ستعمل على التدقيق 
في الكشوف اسما اسما ومدى أحقيتها باحلصول 
على الترقية والدرجة تالفيا لتقدمي أي تظلمات 
من املوظفني كما حصل في األعوام السابقة حيث 
كسب العديد من املتظلمني دعاواهم مشددة على 
ان معاييـــر األقدمية واألحقية هي األســـاس في 

اعتماد الدرجات.
وعلى صعيد آخر أوضحت املصادر ان وزير 
الشـــؤون د.محمد العفاســـي طلب من الشؤون 
القانونية اإلسراع في التحقيق في قضية مناقصات 
وسائل النقل في الوزارة والسيما قطاع الرعاية 
االجتماعية مبينة ان جلنة املناقصات طلبت من 
املسؤولني عن املناقصة تزويدها بالعرض اخلاص 
وتنفيذ العقد واالطالع على املخالفات املوجودة 
في املناقصة اجلديدة باالضافة الى طلبها كشفا 
بالعروض املقدمة من الشركات للمشاركة باملناقصة، 
والتوضيح حول عدد السيارات املوجودة في العقد 

وغير موجودة في الوزارة.

أعلن مدير إدارة الدراسات 
اإلســـالمية بوزارة األوقاف 
والشـــؤون اإلسالمية محمد 
العمر إنشاء صندوق أطلق 
عليه اسم »صندوق الرشاد« 
بدعم سخي وتبرع من كل من 
بيت الزكاة الكويتي واألمانة 
العامة لألوقاف مبقدار 50 ألف 

دينار لكل منهما.
وقال العمـــر في تصريح 
املناســـبة ان  صحافي بهذه 
الصندوق اجلديد )صندوق 
الرشاد( ســـيخصص لدعم 
أنشـــطة وبرامج مراكز دور 

القرآن الكرمي في املؤسسات اإلصالحية التي 
يبلغ عددها 10 مراكز للرجال والنساء، حيث 
تقوم دور القرآن الكرمي في املؤسسات اإلصالحية 

بتقدمي الرعاية الشاملة لهذه 
الشريحة وتقوم بتوجيهها 
وإرشـــادها وتثقيفها تربويا 
واجتماعيا وشرعيا ونفسيا 
وسلوكيا، وصوال الى تقومي 
النفوس  الســـلوك وإصالح 
والتفقـــه فـــي أمـــور الدين 
وحفـــظ كتـــاب اهلل تعالى، 
ليصبح السجني بعد خروجه 
وإطالق سراحه عنصرا فاعال 
في املجتمع، حســـن السيرة 
والسلوك واملعاملة واألخالق، 

ومنضبط السلوك.
وأشار العمر الى ان اخلدمة 
التي تقدمها هذه املراكز للنزالء والنزيالت هي 
الثقافة الشرعية وحفظ القرآن الكرمي والبرامج 

الثقافية واحملاضرات.

أتى فصل الصيف حامال معه مشاكله مع 
نصائح كثيرة باحلذر من ضربة الشـــمس 
على البحر إلى احلذر من احتراق البشرة أو 
اجللد، إلى احلذر من تناول أطعمة واشربة 

ملوثة وغير معلومة املصدر.
وكما نعلم فإن ضربة الشمس كثيرا ما 
يصاب بها اإلنسان نتيجة التعرض والوقوف 
في وهج الشمس احملرقة لساعات طويلة 
خصوصا في األماكن املزدحمة ومع زيادة 
الرطوبة النســـبية يتأثر جســـم اإلنسان 
وخصوصا بشرته وجلده الذي هو أكبر وأكثر 
األجزاء من اجلســـم تأثرا بأضرار الشمس 
وحرارتها ويترتب علـــى ذلك فقدان كمية 
كبيرة من سوائل اجلســـم بسبب التبخر 
والعـــرق، إضافة إلى بخار املاء اخلارج مع 

زفير الهواء أثناء التنفس، كل ذلك يؤدي إلى فقد حجم الدم 
السائر باألوعية الدموية، ويتضاعف هذا النقصان في كمية 
الدم باتساع الشرايني ومتددها باجللد وما حتته فيؤدي إلى 
زيادة نســـبية في حجم ومســـاحة األوعية الدموية دون ما 
يقابلها أي زيادة نسبية في حجم الدم، فتحدث كل مضاعفات 
هبوط ضغط الدم وفقدان السوائل واالمالح وبصفة خاصة 

إذا حدث ذلك في فترة وجيزة.
ويتأثر األطفال وكبار السن أكثر من متوسطي العمر، كذلك 
تكون حرارة الشـــمس أكثر خطورة على مرضى السكر الذين 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم مع جتنب العطش وذلك باستخدام 
الســـوائل بجميع أنواعها وبالذات السوائل التي حتتوي على 
أمالح مثل العصائر أو امليـــاه الغازية وليس باملاء فقط، ألن 
التعويض باملاء فقط يؤدي إلى نقص األمالح النسبي باجلسم، 
وبالتالي يشعر املريض مبزيد من الهزال والضعف ألن السوائل 
املفقودة من اجلسم عند العرق حتتوي على كمية من األمالح، 
ولهذا يجب عدم القيام بأي مجهود عضلي أو رياضي أو السير 

ملسافات بعيدة أو حتى كثرة الكالم ملدة طويلة.

النزالت المعوية

من أهم أمراض اجلهاز الهضمي، نظرا لكثرة تناول األطعمة 
خارج املنزل مما يؤدي للتســـمم الغذائي وهو مصطلح عام 
يطلق على األمراض الناجتة عن تناول طعام أو شراب ملوث 
بالبكتيريا، الڤيروسات، الطفيليات، النباتات السامة واملواد 
الكيميائية ولكن أكثرها شيوعا يقع ويحدث بسبب التلوث 

البكتيري.
هو أيضـــا يحدث نتيجة 
تناول غذاء أو شراب ملوث 
ولكن يحدث عادة على شكل 
وباء يعـــرف بأنه األعراض 
املرضية املتشابهة التي حتدث 
لشخصني أو أكثر تناوال طعاما 
أو شرابا مشـــتركا في وقت 
ومكان واحد أي يجب أن تكون 
هناك عالقة مشتركة في الوقت 

واملكان واألشخاص.
التســـمم  أنواع  وأشـــهر 
الغذائـــي يتـــم مبيكـــروب 
الســـاملونيال.. وقـــد تكون 
اإلصابة بها بسيطة أو شديدة 

جدا، وتبدأ أعراضها بعد ساعات قليلة من تناول أي أطعمة 
ملوثة بهذا امليكروب، ويعاني املريض من ارتفاع في احلرارة 
وغثيان يصل إلـــى حد القيء وآالم بالبطن مع إســـهال مما 
يســـبب اجلفاف والهبوط بالـــدورة الدموية وخصوصا في 
األطفال والشـــيوخ وعلى الرغم مـــن خطورة هذه األعراض 
إال أن أغلـــب املرضى يتماثلون للشـــفاء في خالل أيام قليلة 

بالعالج الناجح.
ويتم تشخيص هذه احلاالت عن طريق فحص صورة الدم 
حيث تبدو كرات الدم البيضاء بأعداد كبيرة... أما مزرعة البراز 
ـ في املصابني فتكون إيجابية مليكروب الســـاملونيال وبصفة 
خاصة في احلاالت احلادة أثناء تفاقم األعراض.. كما أن مزرعة 

الدم أحيانا ما تكون ايجابية لهذا امليكروب.
ومن املالحظ أنه قد يختلط تشخيص النزالت املعوية التي 
يسببها ميكروب الساملونيال مع التسمم الغذائي الذي تسببه 
امليكروبات العنقودية أو يختلط في التشخيص مع النزالت 
املعوية الڤيروســـية األميبية أو الدوســـنتاريا الباسيلية.. 
وعالج هذه احلاالت يكون عن طريق إعطاء احملاليل املناسبة 
خصوصا في حالة اجلفاف، أو تعالج مبركبات الكلورامفنيكول 

أو بغيرها.
أيضا قد يصاب اإلنســـان في الصيف باحلميات املعوية 
احلارة )التيفود والباراتيفود( وحمى التيفود يسببها ميكروب 
الساملونيال الباراتيفودية بأنواعها الثالثة أ، ب، وتختلف فترة 
حضانة املرض من أســـبوع إلى ثالثة أسابيع، وتكون فترة 
احلضانة أقصر في حميات الباراتيفود عنها في حميات التيفود 
وتعتمد شـــدة اإلصابة على كمية امليكروبات امللوثة للطعام 
الذي تناوله املصاب علـــى درجة مقاومته ومناعته ضد هذا 
املرض، وتشـــكل حمى التيفود نسبة 80% من عدد اإلصابات 

باحلميات املعوية احلادة في 
مصر، بينمـــا تكون اإلصابة 

بحمى الباراتيفود %20.
ومن أعراض اإلصابة بهذه 
احلميـــات أنها تبـــدأ بفقدان 
الشهية والصداع ويكون على 
هيئة ألم مســـتمر باجلبهة، 
ويكون اإلحســـاس باإلعياء 
ظاهرة متغيرة ومتزايدة خالل 

فترة ظهور األعراض.
ومن اجلدير بالذكر أن هناك 
أعراضا غير شائعة لهذه األنواع 
من احلميات وهي الرجفة وآالم 
اجلسم وقرح الفم وقد يصاب 
املريـــض أحيانا بكحة جافة 
خصوصا في نصف احلاالت 
املصابة، أما نزيف األنف فهو 
من األعراض نادرة احلدوث، 
وإذا حـــدث غثيان مصحوب 
بقيء في بعض األحيان فإن 

ذلـــك ميثل 20% من املرضى ويكون بســـيطا وال يطول أمده 
وغالبا ما تكون مظاهر االخراج طبيعية دون معاناة للقولون، 
ألن امليكروب يصيـــب األمعاء الدقيقة وال يؤثر على األمعاء 

الغليظة باثولوجيا.
البـــد أن نعرف أنه ال يوجد طعـــام معقم مبعنى أنه خال 
من البكتيريا ولكن ال تظهر أعراض على ما يتناوله ألن عدد 
البكتيريا به قليل وال تستطيع إحداث ضرر في جسم اإلنسان 
ولكن لو كان ذلك الطعام يحتوي على أعداد كبيرة من البكتيريا 

فإنه بالتالي يعتبر ملوثا وغير صالح لالستهالك اآلدمي.
مـــن املعروف ان اجلراثيم تفضـــل األغذية ذات احملتوى 
العالي من البروتني مثل اللحوم مبختلف أنواعها سواء كانت 
طازجة أو مطهية وكذلك األلبان ومنتجاتها وتعرف هذه األنواع 
باألغذية سريعة الفساد أما البقول واحلبوب واألطعمة اجلافة 
وكذلك األغذية ذات احملتوى العالي من الســـكر فهي بطيئة 
الفســـاد، حيث ان معظم األغذية التي نتناولها مثل اللحوم 
واألسماك والبيض واحلليب تعتبر من تلك األغذية السريعة 
الفساد ولهذا يجب التعامل بحرص مع تلك األغذية وحفظها 
فـــي الثالجة أو الفريزر ويجب عدم حفظها في درجة حرارة 

الغرفة ألكثر من ساعة.

ميكن ابقاء الطعام بعد طهيه مباشرة ملدة 
ال تزيد على ساعتني في درجة حرارة الغرفة 
وذلك ألن الطعام املطهي تكون درجات حرارته 
عالية ال تسمح بنمو البكتيريا وبذلك يظل 
هذا الطعام سلبي من تكاثر البكتيريا فيه 
ولكن بعد انقضاء تلك املدة البد من تناول 
الطعام املطهي في احلال أو حفظه ساخنا عند 
درجة حرارة 60 مئوية أو باردا في الثالجة 

عند درجة برودة 40 م أو أقل.
أما إذا تبقى طعام مطهي في درجة حرارة 
الغرفة ألكثر من ساعتني فنتخلص منه أفضل. 
نحن هنا ال ندعو لإلسراف ونعلم أنه ليس من 
املستحب التخلص من الطعام الفائض ولكن 
إذا كان هذا الطعام ســــببا في حدوث تسمم 

غذائي فإن تركه أفضل من تناوله.

كيف تتجنب النزالت المعوية؟

الشـــك أن التعامل مع األطعمة بطريقـــة صحيحة يقلل 
مـــن فرصة تكاثر البكتيريا في الطعـــام لهذا البد من توخي 
الدقة واحلرص عند جتهيز األطعمة ومن النقاط التي يجب 

مراعاتها ما يلي:
النظافة الشخصية ومنها غسيل اليدين حيث انها تعتبر 
مصدر رئيسي لتلوث األغذية ان كانت غير نظيفة ألن امليكروبات 
تعيش على اليدين وحتت اخلوامت واألساور أعداد كبيرة من 
اجلراثيـــم التي عند انتقالها للطعـــام تؤدي إلى تلوثه وألن 
اليدين في متاس مباشر مع الطعام ولهذا يجب مراعاة غسل 
اليدين قبل إعداد الطعام باملاء الساخن والصابون ملدة ال تقل 

عن 20 ثانية مع مراعاة خلع اخلوامت أثناء إعداد الطعام.
وأيضا يجب غســـل اليدين عند االنقطاع من عملية إعداد 
الطعام لفترة ثم الرجوع إليه مرة أخرى وفي كل مرحلة من 
مراحل إعداد الطعام البد من غســـل اليدين وفي حالة وجود 
جـــرح أو قطوع باليد يجب تغطيتهـــا بضماد ومقاوم للماء 
مـــع تقليم األظافر ومراعاة عدم ملس الفم واألنف أثناء إعداد 

الطعام.
يوصي اخلبراء بعدم شراء أي منتج مجمد إذا ما الحظت 
وجود دماء على الغالف أو الكيس، حيث انه يدل على أن املنتج 
قد ذاب من احلرارة لفترة من الزمن ثم متت إعادة جتميده.

ويذكر اخلبراء أنه ال يجوز شراء أي منتج مجمد يالحظ 
أنه غيـــر جامد إلى حـــد الصالبة، وهو ما يدل على فشـــل 
عملية احلفظ بالتبريد، فهذه 
املمارسات تسمح للبكتيريا 
بالنمـــو والتكاثـــر وبالتالي 

يعتبر الغذاء فاسدا.
الســـليمة  الطرق  مراعاة 
عند فـــك جتميـــد األطعمة 
وذلك بنقلها من الفريزر إلى 
الثالجـــة قبـــل طهيها بنحو 
24ساعة وتعتبر هذه الطريقة 
السليمة لفك األطعمة املجمدة 
وال ينصح بترك الطعام املجمد 
في درجة حرارة الغرفة عند 

فك جتميده.
تقطيع اللحوم والدواجن 
التـــي يراد طهيهـــا إلى قطع 

صغيرة لضمان وصول احلرارة إلى كل أجزاء الطعام.
استخدام ألواح للتقطيع منفصلة ليكون لألطعمة النيئة مثل 
اللحوم واألطعمة التي تؤكل طازجة مثل الفواكه واخلضراوات 
ملنـــع حدوث التلوث مـــن األطعمة النيئة إلـــى اخلضراوات 

والفواكه.
عدم اســـتخدام ملعقة واحدة أثناء الطهي لتذوق الطعام 

عدة مرات ألن ذلك يؤدي إلى انتقال اجلراثيم.
يجـــب عدم قطع عملية الطهي ويستحســـن أن يتم طهي 
الطعام في مرة واحدة وخاصة اللحوم والدواجن حتى تضمن 

القضاء على البكتيريا التي قد تكون موجودة بها.
إذا لم يتم تناول الطعام املطهو في احلال يجب حفظه اما 
ســـاخنا عند درجة حرارة 64 م في حافظات للحرارة أو يتم 

حفظه في الثالجة عند درجة برودة 4 م.
عند إعادة تســـخني املواد املطهوة احملفوظة في الثالجة 
يجب التأكـــد من وصول احلرارة إلى جميـــع أجزاء الطعام 

وعدم جعله دافئا فقط.

طعامك والصيف

وكما أشرنا إلى ان النزالت املعوية واحلميات تكون من أهم 
أمراض الصيف نظرا الرتفاع درجة احلرارة وكثرة امللوثات، 
فإن أطباء التغذية ينصحون بعدم تناول الوجبات الدسمة 
أو الثقيلة أثناء النهار واالنتظار حتى نهاية درجة احلرارة 
بالليل، وهذا ميل طبيعي عندنا جميعا أثناء الصيف فجسم 
اإلنسان له العديد من تداخالته الغذائية، وهذا يجعلنا نفضل 
تلقائيا تأجيل وجبة الغذاء الثقيلة إلى ساعة متأخرة، وهذا 
عكس ما يحدث في فصل الشتاء، وتفسير ذلك أن عملية األكل 
تكون مصحوبة باحتراق سعرات حرارية تؤدي إلى رفع 
درجة حرارة اجلسم وإذا ما 
حدث ذلك اثناء النهار حيث 
درجة احلرارة املرتفعة فإنه 
يؤدي إلـــى متاعب، وميكن 
أن نتجنـــب ذلك بأن نؤجل 
الغـــذاء حتى تهدأ احلرارة. 
ويـــرى علمـــاء التغذية أن 
الطعام فـــي فصل الصيف 
يجب أن يحتوي على أغذية 
مرطبة وملطفة للحرارة مثل 
الطازجة وأفضلها  اخلضر 
اخليار، فهـــو مرطب يعمل 
على تهدئة العطش وكذلك 
الرطبة كسالطة  السلطات 
الغنية بالعناصر  الزبادي 
الغذائية، وكذلك الثوم النيء 
فهو مطهر للجهاز الهضمي 
ويفضل تناولـــه نيئا ألن 
طهيه يحوله إلى مادة عسرة 

الهضم.
أيضا اخلضراوات املطبوخة كالفاصوليا والكوسة مناسبة 
جدا لفصل الصيف حيث انها ال تعطي ســـعرات حرارية 
عالية وقيمتها الغذائية جيدة، كما يجب أن نقلل من املواد 
الدهنية في الطعام، كذلك يفضل تناول اللحوم املسلوقة 
أو املشوية لسهولة هضمها، ومن املهم تناول املشروبات 
والسوائل بكثرة نظرا الحتياج اجلسم إليها، ويعتمد ذلك 
على مدى درجة احلرارة ونوعية األكل فاألطعمة املقلية أو 
الناشفة حتتاج إلى سوائل كثيرة، بينما اخلضر املطبوخة 
حتتوى علـــى كمية كبيرة من املاء فيكـــون املطلوب من 

السوائل أقل.
ويجب اإلكثار من تناول املشروبات والسوائل بالذات 
التي حتتوي على األمالح املعدنية والڤيتامينات ومضادات 
األكسدة لوقاية اجلسم من امليكروبات وتعويض الفاقد من 
السوائل واألمالح وأهمها العصائر الطبيعية واحلمضية منها 
مثل عصير الليمون والبرتقال واملاجنو، ومن املشروبات 
املفيدة خالل الصيف العرقسوس والتمر هندي والكركديه 
والشاي األخضر حيث تقضي هذه املشروبات على ميكروبات 
عديدة باجلهاز الهضمي، والتي تسبب أمراض الصيف، مع 

خالص األمنيات باالستمتاع بصيف آمن من األمراض.

»السراج المنير«: 24 الجاري نهاية التسجيل في األندية الصيفية

مبرة طريق اإليمان 
بدأت التسجيل 
ألنشطة الصيف

ليلى الشافعي
صرح مدير عام مبرة طريق 
اإلميان محمد القالف بأن مركز 
املعالي وحدة النــــشء التابعة 
التسجيل  للمبرة بدأت مرحلة 
ألنشــــطة هذا الصيف التي بدأ 
التســــجيل فيها امس ويستمر 
حتى نهاية الشهر في مقر املبرة 
بالشهداء. وأوضح مدير مركز 
املعالي وحدة النشء عبداحملسن 
الزامل ان التســــجيل سيقتصر 
على الفئة العمرية من 11 الى 14 
سنة وان األعداد ستكون محدودة 
هذا الصيف، وذلك لتقدمي برامج 
ومسابقات ورحالت بشكل أفضل، 
كما أشار الزامل الى ان أنشطة هذا 
الصيف ستكون متعددة ومتميزة، 
حيث ستشهد دورات فنون قتالية 
ودورات مهارات ودورات تصاميم 
في الفوتوشوب. وأضاف الزامل 
ان مركــــز املعالي باالضافة الى 
تنظيمه للرحالت الترفيهية مثل 
املسبح ومالعب الصابون ومالعب 
احلشيش وكذلك يهتم بحلقات 
حتفيظ القرآن التي ينظمها كل 
عام والتي ستكون من بني برامج 
العام بالنسبة  الصيف في هذا 

لوحدة النشء.

»الشؤون«: لجنة شؤون الموظفين تعتمد غدًا
كشوفات الترقيات والدرجات باالختيار

»الدراسات اإلسالمية« تطلق صندوق »الرشاد«
 لدعم دور القرآن في المؤسسات اإلصالحية

الصيف والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي

بدعم وتبرع من بيت الزكاة وأمانة األوقاف بمقدار 50 ألف دينار لكل منهما

محمد العمر

بقلم: د.عالء الجمل
 استشاري أمراض باطنية بمستشفى الراشد


