
في الصيف يجب علينا أخذ بعض اإلحتياطات اخلاصة 
أثناء قيامنا بجهد عضلي. فإذا كنَت ال متارس الرياضية 
الدرج،  اصعد  امشي،  بالتدريج:  ابدأ  اعتيادي،  بشكل 
واألعمال  مثاًل،  باحلديقة  كالعناية  اعتيادية  بأعمال  قم 
املنزلية؛ انزل قبل محطتني مثاًل من احملطة التي تقصدها 
أثناء استخدامك لوسائل النقل العامة بحيث يتسنى لك 

املشي قلياًل،إلخ.
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التمارين الرياضية في الصيف

احلّر – تبخر املاء
خالل  بالتمارين  القيام  دائمًا  األفضل  من 
ما  أقل  الشمس  فيها  تكون  التي  الساعات 
الواحدة  قبل  الصباح  كفترة  حّدًة،  ميكن 

ظهرًا، أو في املساء بعد الساعة اخلامسة.
• يجب أن تكون احلرارة أقل من 25 درجة 

مئوية.
الشمس،  من  الواقية  الكرميات  استعمْل   •

وضْع قبعة أو نظارات شمسية.
• اختر منطقة ظليلة لتقوم بتمارينك.

• جتنب املناطق امللوثة التي تؤثر على جهاز التنفس.
تناول الطعام

البدء  قبل  ساعات  ثالث  انتظر  األكل،  بعد 
بالتمارين، من أجل هضم الطعام.

شرب السوائل
دقيقة   30 أو   20 كل  املاء  من  كأسًا  اشرب 
لترًا  اشرب  ذلك،  بعد  بالتمارين.  قيامك  أثناء 

من إحدى املشروبات امللحية املعتدلة.

املالبس واألحذية واملعدات
ارتِد مالبس خفيفة، فضفاضة، نّفاذة تسمح بخروج العرق، 
ذات ألوان فاحتة، ومصنوعة من مواد طبيعية وذات خياطة 
بسيطة. استخدم القبعة حلماية  الرأس. انتعل أحذية ذات 
نعال متينة وعالية التماسك على األرض، وأن تكون ماّصة 

للصدمات، ولها كعب ُمقوى، وُتثبت الكاحل جيدًا.

اإلحماء وإنهاء التمارين بالعودة إلى حالة الراحة
وبحركات  اخلفيف،  باإلحماء  قم 
البدء  قبل  العضالت  وتليني  شّد 
اتباع  دائمًا  يجب  بالتمارين. 
وعدم  باجلسم  اخلاص  اإليقاع 
وقبل  اجلهد.  بذل  في  املبالغة 
التمارين  بتخفيف  قم  اإلنتهاء، 
تدريجيًا وُعّد إلجراء حركات متدد 

العضالت واإلسترخاء.

متارين رياضية شائعة في فصل الصيف
ركوب الدراجة:

حتقق من سالمة الفرامل ومن عمل أضواء الدراجة بشكل 
اذهب  ظهرك.  استقامة  على  وحافظ  خوذة  ارتِد  صحيح. 
ألماكن آمانة من أجل ركوب الدراجة، وانتبه حلركة املركبات 
بعد  للبرد  التعّرض  جتّنب  الشوارع.  في  واملشاة  األخرى 

التعّرق.
السباحة:

يجب معرفة طريقة السباحة الصحيحة. ادخل تدريجًا إلى 
الكرميات  املاء. استخدم  في  رأسيًا  اإلرمتاء  املاء. وجتنب 
الواقية من الشمس. استخدم السدادات حلماية األذنني إذا 
كنت تعاني من حساسية معينة داخل األذن. ميكن ارتداء 
الصندل حلماية القدمني من الفطور. يجب دائمًا النظر بعني 

االعتبار ملدى استجابة اجلسم وتفاعله مع احمليط.
املشي:

وهو رياضة يستطيع اجلميع القيام بها. 
أهم شيء هو ارتداء أحذية واسعة، مرنة 
لكل شخص من مراعاة  بد  ومريحة. ال 
احليطة  وأخذ  اجلسدية،  قدراته  حدود 
خطرة.  تكون  فقد  اجلبلية  الطرقات  من 
وأن  ما،  أحد  برفقة  نذهب  أن  ينبغي 
نخرج للمشي مجّهزين جيدًا ومستعّدين، 
والشعور  احلوادث،  وقوع  نتجنب  كي 

باألسف لعدم أخذ كامل اإلحتياطات.
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