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إرشادات صحیة

نصح أطباء الصائمین باتباع اإلرشادات الصحیة خالل

فترة الصیام وتجنب التعرض لحرارة الشمس

المباشرة، لتجنب اإلصابة باإلجھاد والصداع،

والحرص على شرب كمیات كبیرة من المیاه خالل

ساعات اإلفطار.

وأكدت أخصائیة التغذية الدكتورة أمیرة سعد، أھمیة

شرب السوائل لتعويض الجسم عما يفقده خالل

فترة الصیام، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خالل

ھذا الشھر الفضیل، وتجنب شرب المنبھات مثل

الشاي والقھوة في األوقات المتأخرة من اللیل،

وذلك لكونھا مدّرة للبول، وتفقد الجسم الكثیر من

السوائل التي يكون الصائم بحاجة إلیھا خالل

الصیام. كما دعت مرضى األمراض المزمنة إلى

استشارة الطبیب لتحديد نظامھم الغذائي في

رمضان، ومعرفة نظام العالج المتبع فیه، خصوصًا

مرضى السكري.

فترة الصیام في رمضان تتجاوز  15 ساعة

أحمد عابد - أبوظبي |

التاريخ: 15 يونیو 2013

قال الباحث في علوم الفلك واألرصاد الجوية، إبراھیم الجروان، إن عدد ساعات الصیام خالل شھر رمضان المقبل ستزيد على العام

الماضي، إذ تتجاوز  15 ساعة يومیًا لتصل ذروتھا في منتصفه بزيادة  10 دقائق تقريبًا، فیما يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى  48

درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، مشیرًا إلى أن فرصة رؤية ھالل رمضان ستكون ممكنة مساء الثالثاء الموافق التاسع

من يولیو، لیكون أول أيام الصیام يوم  10 من يولیو.

استبعد الجروان، أن يكون التاسع من يولیو المقبل ھو أول أيام شھر رمضان

المبارك، إذ سیغیب القمر في يوم اإلثنین الموافق الثامن من يولیو بعد غروب

الشمس بثالث دقائق تقريبًا، ما يجعل رؤية الھالل في ذلك الیوم مستحیلة

بالعین المجردة، وعلیه يكون يوم الثالثاء التاسع من يولیو ھو المكمل لشھر

شعبان، ويكون يوم األربعاء  10 يولیو أول أيام شھر رمضان.

وكان فلكیون أكدوا، أخیرًا، أن أول أيام شھر رمضان ھذا العام يصادف الثالثاء

الموافق التاسع من شھر يولیو المقبل، إذ أوضحوا أن رؤية الھالل بحسب القواعد

الفلكیة لن تكون ممكنة في أي دولة من العالم اإلسالمي، وإنما سیشاھد

بوساطة المنظار في أمیركا الجنوبیة، قبل ظھوره مساء الثالثاء الموافق التاسع

من يولیو المقبل في العديد من الدول.

ومن المنتظر أن تتحرى معظم الدول اإلسالمیة ھالل شھر رمضان يوم اإلثنین

الموافق الثامن من يولیو المقبل.

وأوضح الجروان، أن ھالل شھر رمضان سیولد في الثامن من يولیو، لكن من

المستحیل رؤيته، إذ سیكون القمر مع غروب الشمس تحت األفق، وستكون

فرصة مشاھدته مساء التاسع من يولیو متوافرة لیكون ھو المتمم لشھر

شعبان، ويكون األربعاء الموافق  10 من يولیو ھو أول أيام شھر رمضان المبارك.

وأشار الجروان إلى أن سكان الدولة سیقضون أطول مدة صیام، خالل األربع

سنوات المقبلة، إذ تصل ساعات الصیام في ذروتھا خالل شھر رمضان من العام
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الجاري إلى  15 ساعة و 10 دقائق، ثم تزيد في األعوام المقبلة، نظرًا لحلول الشھر الفضیل مع موعد االنقالب الصیفي الذي يحل تقريبًا

في  22 من يونیو الجاري، حیث تزيد فیه عدد ساعات النھار لتصل إلى  13 ساعة و 40 دقیقة، باإلضافة إلى الوقت المحتسب بین الفجر

حتى شروق الشمس والمقدر بنحو ساعة ونصف الساعة تقريبًا.

ولفت إلى أن فروق مواقیت اإلفطار واإلمساك تصل إلى نحو ست دقائق تقريبًا بین إمارات الدولة، إذ سیكون السكان القاطنون في

منطقة دبا واألجزاء الشمالیة الشرقیة في الدولة ھم أول من ُيفطرون وُيمسكون، في حین سیكون القاطنون في المنطقة الغربیة

وإمارة أبوظبي آخر من ُيفطرون وُيمسكون، خصوصًا القاطنین في منطقة الغويفات.

وأشار إلى أن ھذه الفترة من السنة تتسم بارتفاع قیاسي لمعدالت درجات الحرارة والرطوبة، حیث من المتوقع أن يصل متوسط

درجة الحرارة في الشھر عند  43 درجة، وتصل في ذروتھا إلى  48 درجة مئوية في بعض المناطق، مع جفاف الجو في بداية الشھر

الفضیل، وارتفاع نسب الرطوبة في منتصفه، فضالً عن وجود فرص ھبوب رياح شمالیة غربیة محملة بالغبار واألتربة.

ونصح الجروان جموع الصائمین باتباع اإلرشادات الصحیة، وتجنب التعرض لحرارة الشمس، لعدم اإلصابة باإلجھاد والصداع، والحرص

على شرب كمیات كبیرة من المیاه خالل ساعات اإلفطار.
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