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 -Bitت �ط �ب �ي��ق ال� ��دف� ��ع ل �ب �ن��ك ه �ب ��وع �ل �ي ��م ،ي �ت �ي��ح حت ��وي ��ل ال� �ن� �ق ��ود ب ��واس� �ط ��ة  ،Siriامل� �س ��اع ��دة ال �ش �خ �ص �ي��ة االف� �ت ��راض� �ي ��ة ل Apple
 400ألف تنزيل حتى االن ل ،bit-مت اختيار التطبيق املجاني من بنك
هبوعليم  ،من قبل املستهلكني ل"منتج السنة" في مجاله .الدمج بني
 Siriو Bit --ينضم للخدمات البيومترية التي مت إطالقها في السنوات
األخيرة من قبل بنك هبوعليم ،بينهم إمكانية التعرف الشخصي عن
طريق الصوت أو بصمة أصبع 18% .إستخدموا التطبيق من أجل
حتويل النقود مع إضافة " like" ; 8%جمعوا النقود لبرنامج ترفيهي
مشترك
ثورة الدفع من السمارتفون ُمستمرة - Bit :تطبيق الدفع املجاني من
بنك هبوعليم ،احتل املركز االول في البالد في هذا املجال ،بفرق وفجوة
كبيرة مقابل املنافسني ،يتيح قريبا حتويل النقود بواسطة  ،Siriاملساعدة
الشخصية االفتراضية ل Apple.
تطبيق  ،bitوالذي مت إطالقة في بداية السنة ،هو تطبيق جديد لتحويل
النقود والذي سيجعلنا ننسي األوراق النقدية Bit .وهي طريقة جديدة
وآمنة ومجانية لتحويل النقود بني االصدقاء ولقائمة االسماء في الهاتف
الذكي بطريقة سهلة وسريعة ،مثل ارسال رسالة لصديق .بغض النظر
عن نوع البطاقة أو البنك .فقط ندخل ،نختار اسم من قائمة األسماء
في الهاتف واملبلغ -وهكذا نحول النقود ب  Bit-بدون قلق وبدون

تكاليف .تطبيق  ،Bitتطبيق الدفع االكبر في البالد ،بفجوة وفارق كبير
عن املنافسني ،ربح أكثر من  400ألف تنزيل ومت اختياره ك "منتج
السنة" في مجال التطبيقات.
خدمة حتويل النقود في  Bit-بواسطة  Siriينضم خلدمات بيومترية
مختلفة مت إطالقها من قبل البنك في السنوات االخيرة ،بينها الدخول

حلساب عبر التطبيق من خالل بصمة اصبع ،التعرف من قبل التطبيق
بواسطة الصوت فقط ،وتوقيع صوتي بدال من كلمة مرور باخلدمة من
قبل مركز " بوعليم بالهاتف" .الدمج بني  Siriلتطبيق  Bitسيجعل
حتويل النقود لعملية سهلة أكثر .مثال ،من املمكن حتويل النقود بني
العائلة ،لصديق ،للحاضنة ،أو الي مهني من دون الدخول للتطبيق.
نشر بنك هبوعليم هذه االيام للمرة االولى في البالد ،أسباب ودوافع

املستهلكني ف��ي ال �ب�لاد الس�ت�ع�م��ال تطبيق حت��وي��ل ال �ن �ق��ود ،م��ن بني
املصطلحات االكثر استخدا ًما:
* حوالي ال  20%طلبوا مع حتويل النقود متني يوم عيد ميالد سعيد
ملتلقي النقود النقدية.
*  9%من املستخدمني هم رجال ارادوا القول "احبك" ،ونسبة مشابهة
من النساء رجعوا بنقود نقدية "انا احبك"
*  9%من املستخدمني حولوا املبلغ بإضافة جملة "شك ًرا جزيلاً "
*  8%استخدموا التطبيق بني االصدقاء ،من اجل جمع مال "لبرنامج
ترفيهي مشترك" 4% .حولوا نقود حلفالت.
*  6%من املستخدمات حولن النقود من أجل "حفل العزوبية"
*  4%حولوا نقود من اجل "أجار بيت" .
*  4%اختاروا حتويل النقود كهدية العيد ومتني "عيد سعيد".
*  3%استردوا ديون بني االصدقاء.
كتحليل للنقود التي حولت يتضح أن التوزيع متسا ٍو بني من حولوا مبالغ
عالية نسبيا  )18%( ? 500-1,500و -200حتى .)18%( ? 500
ك -26%حولوا مبالغ بني  50حتى ،? 200و -24%حولوا مبالغ أقل
( 1حتى .)? 50

م � �خ � �ت � �ص � ��ة ع � �ل � �م � �ي � ��ة ف � � � ��ي أب � � � � � � � ��وت :س� � � �ك � � ��ري احل� � � �م � � ��ل ت � � �ض� � ��اع� � ��ف م � � �خ� � ��اط� � ��ر ص� � �ح� � �ي � ��ة ل � � ل� � ��ام وال � � � �ط � � � �ف� � � ��ل .ان � �ت � �ب � �ه� ��ي
ل � �ت � �غ � ��ذي � �ت � ��ك وت � � ��اب � � �ع � � ��ي م � � �س � � �ت� � ��وى ال � � �س � � �ك� � ��ر وال ت � � �ت � � �ن� � ��ازل� � ��ي ع � � � ��ن مم � � � ��ارس � � � ��ة ال� � � ��ري� � � ��اض� � � ��ة خ � � ل� � ��ال ف� � � �ت � � ��رة احل � �م � ��ل
خالل فترة احلمل ،من اللحظة التي تكتشفني بها أنك حامل ،تشعرين باللقطات االولى ،اختيار اسم
الطفل ،حتضير غرفته ،ولكن من أجل فحص السكري تراودك اسئلة كثيرة.
سكري احلمل يصيب  1من بني  10حوامل ،ويزيد مخاطر وتعقيدات الصحة
للجنني واالم .في حال ومت تشخيص سكري احلمل ،مهم معرفة ما يعنيه ،كيف
ميكن تقليل املخاطر ،واالكثر أهمية ،كيف نحافظ على اجلنني واالم سعداء
وبصحة تامة طوال الفترة.
ما هو سكري احلمل؟
تقول رونيت دوييف ،مديرة علمية في ابوت منتجة سيميالك " :السكري هو
ظاهرة ،تتطور عندما يقوم اجلسم بتطوير مقاومة أمام تأثير هرمون االنسولني.
وظيفة الهرمون مساعدة دخول سكر من مجرى الدم إلى اخلاليا ،وبالتالي
يوفر طاقة ملقاومة تطوير االنسولني ،وانخفاض بعملية ادخال السكر للخاليا،
السكر يتراكم في ال��دم وان��ت معرضة للشعور باعراض منوذجية :العطش
وجفاف الفم ،والتعب ،وكثرة التبول ،الخ ".
عكس سكري مستوى  1و  ،2سكري احلمل هي نتاج تغييرات فسيولوجية تشعر خالل احلمل
وتؤثر على واحدة من بني  10نساء حوامل" ،تقول كريستينا شريChristina Sherry,( ،
 ،)PhD, RDباحثة في قسم التغذية في شركة أبوت " أحيانا خالل فترة احلمل ،هناك تغييرات
في الهرمونات تؤثر على اجلسم ،مثل " تأثير على تقليل أو منع هرمون االنسولني التي تؤثر
على العمليات احليوية في اجلسم ،في حال وجود عوامل خطرة أخرى مثل :وزن زائ��د ،تكيس
املبايض ( )PCOSأو وراثة عائلية من مرض السكري باملستوى  ،2مضادة االنسولني تسمح
بتطور سكري احلمل".
" سكري احلمل يزيد مخاطر على الصحة عند االم والطفل ،مثل ،خطر والدة الطفل بوزن كبير،
اليرقان ،مشاكل في التنفس عند االطفال وضغط دم غالي حلمل االم (وضعية ميكن تسبب ضرر
العضاء اجلسم يشمل الكلى) ،تقول مرشدة السكري املؤهلة ،كرمني كولكرني ( Karmeen
 ، )Kulkarni, MS, RDمديرة علمية في السكري في أبوت ،من املهم التذكر أن سكري احلمل
ال يؤثر على النساء لكل احلياة ،خاصة من يحاولن احلفاظ على تعذية صحية وفقا للنصائح املناسبة

لوضعهن ،بدمج ممارسة الرياضة -سكري احلمل سيكون ملرحلة وبعدها احلمل غالبا متر.
كيف نكشف عن اصابتنا بسكري احلمل؟
في االسابيع  24حتى  28للحمل ،عليك الوصول لفحص سكري لفحص االصابة
بسكري احلمل .هذا الفحص يقام بواسطة فحص دم عادي ،بعد شرب  50مل
سكر توضع في كأس ماء ( ممكن اضافة قليل من عصير الليون) ،الهدف من
الفحص هي متابعة وظيفة هرمون االنسولني الذي يفحص من قبل مستوى السكر
بالدم .في حال وكان مستوى السكر في الدم أعلى من املتوقع ،اطلبي فحص دم
اضافي واشربي  100مل سكر ،مخفف باملاء قبل الفحص.
هذا الفحص يتم بعدة مراحل للقياس /فحص مستوى السكر بالصيام (قبل
تناول  100مل سكر) ،وبعد ذلك كل ساعة ملدة  3ساعات بعد حتميل السكر.
ووفقا للنتائج ،يحدد الطبيب اذا كنت مصابة بسكري احلمل أم ال.
 5طرق لتكوني بصحة جيدة مع سكري احلمل
"احلمل هو فرصة إلعطائك انت وطفلك البداية اجليدة ملستقبل صحي" ،ما تقوله كريستيا شري،
( " )Christina Sherry, PhD, RDمن قبل احلفاظ على مستوى صحيح من السكر في الدم
طوال احلمل ،النساء تستمتع من حمل سعيد وصحي ،حتى مع وجود سكري احلمل".
 .1االختيار الصحيح من الكربوهيدرات
من أجل فحص الكربوهيدرات املركبة من القمح الكامل ،الفواكه واأللياف واخلضروات ،أكثر من
الكربوهيدرات البسيطة مثل :خبز أبيض ،حلويات وصودا ،تقول كريستيا شريChristina( ،
 .Sherry, PhD, RDيجب أن توزع الكربوهيدرات على مدار اليوم للحفاظ على مستوى ثابت
من سكر الدم.
.2تناولي وجبات قليلة .
بدال من  3وجبات كبيرة في اليوم ،من املستحب أكل وجبات قليلة ووجبات متوسطة حتوي على
القليل من الكربوهيدرات كل  4-2ساعات.
.3كوني فعالة خالل فترة احلمل
ممارسة الرياضة ،مثل املشي القصير ملدة  30-15دقيقة كل يوم ميكن أن حتسن وضعك .في

حال ومارستي الرياضة قبل احلمل ،يجب
استشارة طبيب كيف ميكن مواصلة ذلك.
 .4تابعي مستوى السكر في الدم
غالبا ،يجب قياس مستوى السكر في الدم
صباحا بالصيام وبعد ساعة من كل وجبة،
لتعليمات اخرى يجب مراجعة الطبيب.
.5اخبار الطبيب.
للنساء امل �ص��اب��ات ب�س�ك��ري احل�م��ل يوجد
احتمال ل  60%لالصابة بسكري من نوع
 2الحقا ،ولهذا يجب حتلنة طبيب العائلة
عن السكري خالل فترة احلمل .هناك الذين
يوصون بفحص مستوى السكر في الدم كل
سنة -ثالث سنوات ،وفقا لتوصية الطبيب.

ع ��ائ �ل ��ة اغ � �ب� ��اري� ��ة ،ع ��ائ �ل ��ة اي � � ��وب ،ع ��ائ �ل ��ة ح � �م� ��دان وغ� �ي ��ره ��م ف � � ��ازوا ب ��وج �ب ��ة شيف دالل امل� �ط� �ع� ��م ع� �ن� ��دك� ��م ف � ��ي ال� �ب� �ي� ��ت وب� �س� �ه ��ول ��ة:
ف� � � � � � � � ��اخ� � � � � � � � ��رة ل� � � � ل� � � ��إف � � � � � � � �ط� � � � � � � ��ار ،ه � � � � � � ��دي � � � � � � ��ة م� � � � � � � � ��ن ت � � � �ن� � � ��وڤ� � � � ـ� � � ��ا ك � �ي � ��ف حت� � � � ّ�ض� � � ��رون ف � �ط � ��ائ � ��ر ب� �ل� �ج� �ي� �ك� �ي ��ة ل � ��ذي � ��ذة
خ�لال االس�ب��وع ستفوز عائالت
أخرى بوجبة شيف فاخرة حتى
البيت هدية من تنوڤـا
انطلقت شركة تنوڤـا ،الرائدة في
سوق منتجات احلليب في البالد،
ب�ن�ش��اط مم�ي��ز ف��ي ش�ه��ر رمضان
حت��ت ش�ع��ار "ف��ي رم �ض��ان بتمال
الدار مع تنوڤـا".
ضمن النشاط عرضت تنوڤـا على
اجل �م �ه��ور ال �ع��رب��ي امل �ش��ارك��ة في
ن �ش��اط مب �ن��اس �ب��ة ش �ه��ر رمضان
حيث ميكنهم به الفوز بوجبة شيف
فاخرة وكلها دالل لوجبة اإلفطار
في بيتهم.
كان املتصفحون مدعوون للمشاركة
في لعبة ديجيتالية حيث ُيطلب منهم
من خاللها تعبئة يوغورت تنوڤـا
في صحون الضيوف خالل وجبة
اإلف �ط��ار .خ�لال الوجبة تقل كمية
ال�ي��وغ��ورت ويطلب منهم تعبئتها
خالل دقيقة.
ف��از الالعبون أص�ح��اب أعلى عدد
ن�ق��اط بوجبة إف�ط��ار احتفالية من

حتضير الشيف الياس مطر.
تضمنت الوجبة تشكيلة غنية من
السلطات املنعشة ،تشكيلة أنواع
شوربة ،حلمة بقر بالطهي البطيء
مع يوغورت تنوڤـا الذي يحول كل
وجبة من وجبة جيدة إلى مثالية،
شيش طاووق مع صلصة يوغورت
وببريكا مدخنة ،وجبة سمك ولطبق
احللويات كنافة بحشوة جبنة تنوڤـا
وبوظة من شمينت تنوڤـا.
وقد قال الرابحون احملظوظون أن
الوجبة كانت "لذيذة ج� ًدا وفاقت
كل التوقعات".
وأن "دالل تنوڤـا خ�لال رمضان
ي��دف��ئ القلب ويبقينا م��ع م��ذاق ال
ُينسى".
ف��ازت ف��ي االس�ب��وع األخ�ي��ر عائلة
ح� �م ��دان ب��ال��وج �ب��ة امل ��دل� �ل ��ة حتى
البيت ،ومتتعت بأطيب املأكوالت
م��ن حتضير الشيف ال �ي��اس مطر
وخالل االسبوع ستتمتع عائالت
أخرى بوجبة شيف كلها دالل في
بيوتهم.

اش� �ع ��روا وك��أن �ك��م ف��ي املطعم
براحة بيتكم .فقط عدة دقائق
م��ن ا ل�ت�ح�ض�ي��ر وستحصلون
على فطائر بلجيكيةكالتي في
املطاعم م��ع ك��ل ال��دالل املرافق
�ض��روه��ا لن
ل��ه��ا .ب �ع��د أن حت� ّ
ت� �ع ��ودوا ل �ل �ش��راء ب �ت��ا ًت��ا .انها
رائعة لألوالد ومدللة لكل أفراد
العائلة .اليكم وصفة لتحضير
الفطائرالبلجيكيةبرعايةبلوباند:
املكونات :
100غرام سكر
100غرام م��رج��ري��ن (زب ��دة)
بلوباند
100غرام طحني
100ملغم بياض البيض
للتعبئة :
250غرام كرمية للخفق
100غرام سكر
للتزيني :
100غرام فستق مطحون

100غرام شوكوالتة داكنة (مرة) مذابة
طريقة التحضير :
•نخلط بياض البيض مع السكر ملدة  3دقائق
•نضيف مرجرين مذابة مع الطحني
•نخبز اخلليط في وعاء بشكل دائ��ري بدرجة
حرارة  180ملدة  5دقائق
•بعد اخلبيز نلف اخلليط لوعاء بشكل أصابع
ليصبح العجني بشكل أصابع
•نخلط كرمية للخفق مع السكر حتى تصبح
دسمة ،مبساعدة فرشاة ندهن الشكوالتة املذابة
على األصابع.

مادة اعالمية

