7.7.2017

23

ع � �ق � ��د م � � ��ن امل� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة االج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة :ب �ن ��ك م � � ��دي � � ��رة ع� �ل� �م� �ي� ��ة ف � � ��ي أب� � � � � ��وت« :اس � �ت � �ث � �م � ��روا
ه�ب��وع�ل�ي��م ي�ن�ش��ر ال �ت �ق��ري��ر ال �ع��اش��ر م ��ن االس �ت��دام��ة ف� � � ��ي م � � �ج� � ��ال ال� � �ت� � �غ � ��ذي � ��ة ال � �ص � �ح � �ي � �ح� ��ة اآلن
ال �ب �ي �ئ �ي ��ة وامل� �س� ��ؤول� �ي� ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ل �ل �ش��رك��ات حل� �م ��اي ��ة واس � �ت � �ع � ��ادة ال� �ع� �ض�ل��ات ف � ��ي اجل� �س ��م»
تعزيز احلرية املالية ودعم متواصل للمشاريع التجارية الصغيرة وشعبة
أصحاب املصالح اجلديدة :بنك هبوعليم يلخص عام من املسؤولية االجتماعية
للشركات

يحيي بنك هبوعليم الذكرى العاشرة للفعاليات في مجال مسؤولية الشركات :نشر البنك اليوم تقرير
االستدامة واملسؤولية االجتماعية العاشر ،وال��ذي يتطرق للفعاليات في املجاالت االجتماعية ،البيئية
واالقتصادية خالل عام .2016
"التقرير هو دليل على إلتزام البنك املتواصل في مجال املسؤولية للشركات ومختلف أصحاب املصالح -بد ًء
من الزبائن ،عن طريق العمال ،املزودين واملساهمني وحتى اجلمهور واملجتمع الذي نعمل نحن به" .هذا ما
قاله رئيس مجلس االدارة السيد عودد عران.
مدير عام بنك هبوعليم ،اريك بينتو قال ":نتحلى مبسؤولية وملتزمون مدراء وعمال لتطوير مجال مسؤولية
الشركات كجزء ال يتجزأ من أنشطتنا".
صنِ َف البنك " بالتينية بلوس وهي فئة الشرف للمتفوقني في سلم التصنيف للمسح املُعد ملسؤولية
مؤخرا ُ
الشركات.
كجزء من هذه االلتزامات ،اقام بنك هبوعليم عام  2016شعبة ملختلف اصحاب املصالح ،كهدف قيادة

مفهوم األعمال االتجارية املبني على القيمة املشتركة بني البنك وأصحاب املصالح فيها.
واصل بنك هبوعليم عام  2016تطوير القيمة الرائدة للحرية املالية للزبائن واجلمهور الواسع .في هذا
النطاق ،ط ّور البنك أدوات تساعد الدارة مالية حكيمة في البيوت واملجتمعات واملجتمعات اخلاصة ،مثل
االشخاص القريبني على جيل التقاعد أو بعد التقاعد ،جمهور هدف شبابي بواسطة مبادرات مختلفة
في االماكن اجلماهيرية .مثال ،أخذ البنك جزء فعال مببادرة " اسبوع التوعية املالية" من خالله عرض
للزبائن واجلمهور االشتراك مبجموعة ورشات عمل في فروع البنوك املختلفة ،بهدف مضاعفة املعرفة
الدارة مالية صحيحة للفعاليات البنكية.
"استمرار العطاء االجتماعي ،لكن التحديات التي نواجهها تتغير .نحن نناسب األدوات املتوفرة لدينا
حتى نتمكن من التعامل مع هذه التحديات اجلديدة ،مثل ،نحن مضطرون لدمج فروع للتحسني ولنجهز
أنفسنا لبنوك الغد .نتخذ خطوات من خالل ادوات ال تضر بالزبائن وليواصلوا االستمتاع من خدماتنا
تكنولوجيا وعن طريق فروع اخرى ،مثال اخر ،املساعدة التي نقدمها للزبائن بتعاملهم مع التكنولوجيا
والتي تعطي مهارة في استخدامها ،استخدام سهل للبنك ،توفير في الوقت واحلصول على معلومات
محتلنة" أضاف بينتو.
يواصل البنك عام  2016فعالياته االستراتيجية في مجتمع املصالح الصغيرة ،بادراك كامل أم هذا املجتمع
هو واحدا من اعمدة االقتصاد في البالد ومن اسباب منوه ،وينعكس االلتزام العميق والفعاليات املستمرة
في تعزيز القيمة ،بناء املنتجات املبتكرة ،والتوجيه واإلرشاد املستمر في التمويل واالستشارة لزبائنه.
يواصل البنك ليكون عامال رئيسيا في منح االئتمان لهذا القطاع ،فضال عن اخلدمة املصممة خصيصا
للمصالح الصغيرة واملساعدة في التعامل مع التحديات الفريدة التي تواجهها.
حتى في عام  ،2016قاد البنك املنظومة البنكية في فعاليات املجتمع .ركز البنك على مشاريع في مجال
التعليم ،مع التركيز بشكل خاص على االدارة املالية الصحيحة ،كمفتاح لتطوير احلرية املالية .وباإلضافة
إلى ذلك ،تطوع السنة اآلالف من موظفي البنك أيضا بالعمل في مختلف املنظمات االجتماعية في جميع
أنحاء البالد وعلى مدار السنة.
ويواصل البنك أنشطته لصالح النمو في املجتمع العربي .إزدهار البنك في املجتمع العربي غير شروط
املنافسة في هذا القطاع ،ويعبر عن القوة واالحتراف لبنك هبوعليم .ضاعف البنك عدد الفروع في املجتمع
العربي في السنوات األخيرة ،وخالل العام املاضي افتتاح فرعني جديدين في مناطق عربية .وكجزء من
تعزيز العالقات مع املجتمع العربي يشجع ويطور البنك مبادرات مختلفة في املستوى اجلماهيري.
في عام  2016أضاف البنك للقيادة في االقتصاد في البالد  ،ويضا متويل املشاريع التي تعزز االستدامة
البيئية .ويواصل البنك ليكون املمول الرئيسي لألنشطة في مجاالت مختلفة مثل :إنتاج الطاقة املتجددة،
ومواقع توليد الكهرباء املستمدة من الغاز الطبيعي ،ومرافق معاجلة النفايات السليمة واملباني اخلضراء.
يستمر البنك في تعزيز وتطوير جودة أكبر وأهم ما في البنك ،املوظفني واملدراء مع احلفاظ على عالقات
العمل ،الذي هو أحد األصول اإلستراتيجية للبنك.
نقابة املوظفني هي شريك كامل في قيادة البنك لنتائج باهرة .والعمود الفقري في إدارة البنك ،تشمل نسبة
النساء والتي تبلغ أكثر من  ?50من املدراء .عالوة على ذلك ،حوالي  ?10من عمال البنك هم من مجتمعات
موجودة في متثيل منخفض في سوق العمل في البالد ،وذلك كجزء من التزام بنك هبوعليم للمساواة
التوظيفية لكل طبقات املجتمع .يشمل اشخاص ذوي احتياجات خاصة.
بنك هبوعليم جلميع قطاعات السكان ،مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة .وفي ذات الوقت ،كجزء من تنمية
املوارد البشرية ،واصل البنك حتى هذا العام ،تدريب املوظفني واملديرين في احلرم اجلامعي بوعليم ،بتدريب
 on-lineوالتمكني الديجتالتي في الفروع.
وباإلضافة إلى التقرير ،نشر البنك الكتيب اجلديد – "نعمل لصالح التحديات االجتماعية والقضايا البيئية
في البالد" -تعرض العديد من التحديات االجتماعية والبيئية ،وكيف يساعد البنك لتشجيع التوصل إلى حل
لهذه التحديات من خالل النواة النشطة ،باالضافة يعرض البنك موقع صغير وهادف لفعاليات املسؤولية
االجتماعية للشركات للبنك ،وبه اسس النشاط املعروضة بسهولة .كل هذا يعرض ايضا ومتاح في موقع
البنك وايضا لذوي االحتياجات اخلاصة.

ف��ي ك��ل ع ��ام أك �ث��ر م��ن  50مليون
اج � ��راءات طبية ت�ت��م ف��ي الواليات
املتحدة 67% -منها عند االشخاص
فوق جيل ال .45بحث جديد مينح
النور حول الطرق االفضل للتعافي
السريع.
رون �ي �ت��دوي �ي��ف ،م��دي��رة علمية في
ابوت ،منتجة أنشور بلوس ادفانس
ومنتجة سيميالك ايضا تعرض
اج��وب��ة الرب �ع��ة اس�ئ�ل��ة منتشرة
تساعدكم على القيام بذلك.
ملاذا املاء ُمهم للتشافي؟
وفقا ملركز مراقبة األمراض والوقاية
منها ،ما يقارب نصف األمريكيني ال
يشربون كمية كافية من املاء يوميا.
حيث ان املاء يساعد على تدفق الدم،
وي�ح�م��ي امل �ف��اص��ل ع�ن��دم��ا يتعافى
اجلسم من مرض او اصابة ،يرسل
املاء واملكونات لذات املكان.
باإلضافة لشرب املاء الغذاء يحوي  20%من احلاجة للسوائل اليومية .وفقا لفام بياد،
اخصائية تغذية في أبوت ،التغذية مثل التغذية مثل الفندق ،البندورة مليئة باملياه واملعادن،
وكالهما بالغتا االهمية لسير عمل صحي للعضالت وقت التعافي.
ما مهم لالكل ان كنت أحاول «الوقوف على الرجلني»؟
وفقا لبحث اعد في بريطانيا ودعم من قبل أبوت 75% ،من االشخاص فوق جيل 65يتعافون
من احداث صحية ،لم يحثلون على أي دعم غذائي خالل فترة إقامتهم في املستشفى أو
بعد خروجهم.
عندما نستثمر في مجال التغذية اآلن ،ميكننا أن نعطي»احتياطيات غذائية الجسادنا «في
حاالت تراجع حالتنا الصحية ،ويساعد أيضا على احلفاظ واستعادة العضالت في اجلسم.
أبي ساور ،اخصائية تغذية في ابوت توصي ادخالللجسم بشكل منتظم عن طريق تناول
الفواكه واخلضروات واحلبوب الكاملة واللحوم اخلالية من الدهن .عليك التأكد من أنك
تستهلك:
* فيتامني:Cهذه املواد الغذائية تساعد على الشفاء من األوتار واجلروح اجلراحية .أكل
الفراولة والكيوي والبروكلي والفلفل.
* فيتامنيDوالكالسيوم:استهالك منتجات األلبان قليلة الدسم يساعد على إصالح وتقوية
العظام التالفة.
* األلياف :إذا كنت تأخذ مسكنات األلم بعد إج��راءات طبية ،ميكنك تقليل آالثاراجلانبية
املزعجة مثل اإلمساك ،والتي تتوجب اتباع نظام غذائي غني باأللياف ،والتي توجد في
األطعمة مثل احلبوب الكاملة ،ودقيق الشوفان ،والفواكه واخلضروات والفواكه املجففة.
* البروتني :املركب املوجود في كل أنسجة اجلسم ،البروتني يلعب دورا رئيسيا في بناء
وصيانة وشفاء العضالت ونقل املواد املغذية.
كيف ميكنني استعادة طاقتي والقوة؟
عضالتنا هي مصدر هام من القوة والطاقة أثناء االنتعاش وإعادة التأهيل .عندما منرض
أو نتعالج في املستشفى ،غالبا ما يكون مصحوبا بفقدان الشهية وصعوبة تناول االطعمة
املهمة للتعافي والشفاء .ولسد هذه الثغرة ،اجلسم يوزع انسجة عضلية .هذا النوع من
فقدان العضالت املرتبطة مع تباطؤ التعافي من املرض ،وزيادة املضاعفات .باإلضافة إلى
فقدان العضالت األول يحدث عند حوالي  ?50من كبار السن ،وهو أمر له عواقب أخرى
على الصحة وقدرتها على التعافي.
من حسن احلظ ،يوجد ما يساعدHMB. «HMB :تعزيز بناء ووظائف العضالت وتشجع
اجلسم للحفاظ على خاليا العضالت املوجودة ،خالل وجودنافي فترة متوترة» ،قالت
ساور لذلك دمج  ،HMBوفيتامني  Dوالبروتني في النظام الغذائي يساعد في اكتساب
قوة وسرعة الشفاء من املرض.
يتم إنتاج  HMBبشكل طبيعي في اجلسم خالل عملية الهضم ،وهو من األحماض األمينية
املوجودة في األطعمة الغنية بالبروتني .ميكنك العثور عليه ايضا حتى بكميات صغيرة
األفوكادو ،احلمضيات ،والقرنبيط .ومع ذلك ،يحتاج اجلسم إلى  3غرام من  HMBفي
اليوم  -أي ما يعادل  6000وحدة افوكادو! هذا هو مكان املكمالت الغذائية التي حتتوي
على  HMBميكن أن تساعد في احلفاظ علىاعادة بناء كتلة العضالت.
« اجلسم لدينا ينتج أقل  HMBمع تقدمنا في العمر» ،ويقول ساور« .هذا هو السبب
في زيادة كمية االستهالك من خالل النظام الغذائي واملكمالت».
ماذا مع الفعاليات الرياضية؟
ما هي اخلطوة األخيرة لتقف على قدميك مرة أخرى؟ هذا هو! األنشطة اخلفيفة مثل التدريب،
الرحالت اليومية ،اليوغا ،ميكن أن تكون مفيدة إلى حد كبير ،خاصة إذا كنت تشعر بالتعب
بعد فحص طبي أو مرض.عليك استشارة الطبيب لتحديد ما هو األفضل بالنسبة لك.
احلفاظ على جسم قوي وصحي في كل عام ،ما يعني احملافظة على االستقاللية في أي سن،
حتى عندما يتعافى من املرض أو اإلصابة أو اجلراحة .تذكروا ،لم يفت االوان بعد من أجل
عيش أفضل  -بغض النظر ماذا تقدم احلياة لنا.
مادة اعالمية

