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درا�سة يف جامعة البحرين: 3 حبات من التمر ال 
توؤثر على مر�سى ال�سكري من النوع الثاين

جامعة  يف  اأجريت   - درا�سة  اأو�ست 

النوع  ال�سكري من  البحرين - مر�سى داء 

الثاين باإمكانية تناول التمور ب�سكل معتدل 

الدم،  ال�سكر يف  تاأثريه على م�ستوى  لعدم 

بني  عالقة  وجود  عدم  الدرا�سة  اأثبتت  كما 

ال�سكر  ن�سبة  ارتفاع  ومعدل  التمور  تناول 

الدهون  ن�سبة  وارتفاع  الدم،  يف  الرتاكمي 

وموؤ�سر كتلة اجل�سم. 

وكانت الباحثة الطبيبة اآالء عبدالهادي 

متطلبات  من  كجزء  الدرا�سة  اأعدت  اأحمد، 

علوم  يف  املاج�ستري  درجة  على  احل�سول 

العلوم  بكلية  الغذائية  والنظم  التغذية 

»اآثار  بـ:  وعنونت  البحرين،  بجامعة 

من  ال�سكري  مر�سى  لدى  التمور  تناول 

النوع الثاين«. وطبقت الدرا�سة على 100 

يف  ال�سحية  املراكز  خمتلف  من  مري�ض 

مملكة البحرين، ومت تق�سيم عينة الدرا�سة 

التمور،  تناولت  االأوىل  جمموعتني،  اإىل 

من  كل  قيا�ض  ومت  تتناولها،  مل  والثانية 

يف  والدهون  الرتاكمي،  ال�سكر  م�ستوى 

الدم، وموؤ�سر كتلة اجل�سم قبل وبعد تناول 

وجود  عدم  الدرا�سة  واأو�سحت  التمور. 

التمر،  من  حبات  ثالث  تناول  بني  عالقة 

وارتفاع م�ستوى ال�سكر الرتاكمي يف الدم، 

)الكولي�سرتول  الدهون  معدل  وارتفاع 

والكولي�سرتول  الثالثية،  والدهون  الكلي، 

الدهني  والكولي�سرتول  املرتفع  الدهني 

املنخف�ض(، اأو ارتفاع موؤ�سر كتلة اجل�سم.

»األبا« تن�سر الوعي حول ال�سباحة االآمنة

�ض.م.ب.  البحرين  اأملنيوم  �سركة  عززت 

من  م�سوؤولة،  مواطنة  �سركة  مكانتها  )األبا( 

االآمنة  بال�سباحة  خا�سة  حملة  اإطالقها  خالل 

للموظفني وعائالتهم.

الرئي�ض  قدم  احلملة،  هذه  اإطار  ويف 

حول  حما�سرة  موري  تيم  لل�سركة  التنفيذي 

يوم  وذلك  ال�سباحة،  برك  وحول  يف  ال�سالمة 

تطرق  اإذ   ،2019 يوليو   15 املوافق  االثنني 

خاللها اإىل العديد من اجلوانب كاأهمية اإ�سراف 

البالغني ووجود حواجز احلماية حول الربك، 

االأولية،  واالإ�سعافات  ال�سباحة  تعليم  وكذلك 

واأدوات العوم واالإنقاذ.

من  وعدد  التنفيذي  الرئي�ض  قام  كما 

ملجموعة  بزيارة  التنفيذية  االإدارة  اأع�ساء 

ال�سيفي  األبا  خميم  يف  امل�ساركني  االأطفال  من 

األبا، من اأجل ن�سر الوعي باأهمية اتباع  بنادي 

اأثناء ال�سباحة،  قواعد واأ�سا�سيات ال�سالمة يف 

والقائمني  واملدربني  االأطفال  من  كل  وتعريف 

اخلا�ض  ال�سالمة  بتعهد  ال�سيفي  املخيم  على 

الرئي�ض  �سرح  املنا�سبة،  وبهذه  بال�سركة. 

التنفيذي ل�سركة البا تيم موري قائالً:

»نحن نريد احلفاظ على �سالمة موظفينا، 

فيه،  يكونون  اآخر  مكان  اأي  اأو  األبا  يف  �سواء 

روح  بث  واجبنا  من  باأنه  نوؤمن  ونحن 

امل�سوؤولية الق�سوى بني املوظفني التباع قواعد 

ال�سالمة يف وحول برك ال�سباحة«.

ي�ست�سيف  األبا  نادي  اأن  بالذكر  جدير 

اإىل  باالإ�سافة  �سنوًيا،  ال�سيفي  املخيم  فعالية 

لالأطفال طوال  ال�سباحة  لتعليم  درو�ض  تقدمي 

العام.

»املحرق لرعاية الوالدين« يف زيارة اإىل »بيت بتلكو«
حتقيًقا للتما�سك االجتماعي ومن باب امل�سوؤولية املجتمعية، نظمت 

الطفولة  لرعاية  بتلكو  بيت  اإىل  زيارة  الوالدين  لرعاية  املحرق  دار 

وذلك  ال�سيف؛  ب�ساحية  االجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  التابع 

بهدف التعرف على خمتلف اخلدمات الرعائية املقدمة لالأطفال املجهويل 

االأبوين وكذلك االأيتام واأطفال االأ�سر املت�سدعة، اإذ ت�سبو اإىل توفري حياة 

كرمية لهم. ت�سّمنت الزيارة لقاء امل�سوؤولني يف بيت بتلكو لالأيتام الذين 

املقدمة، كما  املختلفة  الرعائية  قاموا بتقدمي نبذة موجزة عن اخلدمات 

للتعريف  حما�سرة  لالأيتام  بتلكو  دار  م�سوؤولة  البور�سيد  نادية  األقت 

باأهمية مثل هذه الدور يف غر�ض القيم االأخالقية والعادات االإيجابية يف 

الطفل وتربيته يف اأجواء م�ستقرة.

»بوليتكنــك البحرين« تختــتم برنامــج تدريــب اخلريجــني
التقنية )بوليتكنك  البحرين  اختتمت كلية 

الذي  اخلريجني  تدريب  برنامج  البحرين( 

التدريب  اإدارة  مع  بالتعاون  الكلية  نظمته 

وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية 

االجتماعية، خالل الفرتة من 7 اإىل 11 يوليو 

اجلاري، بحرم البوليتكنك يف مدينة عي�سى.

اجلدد  اخلريجني  الربنامج  ا�ستهدف 

بور�ض  اإحلاقهم  مت  اإذ  عمل،  عن  والباحثني 

جناح  اأ�سرار  موا�سيع  على  ركزت  عمل 

مقابالت العمل، ومهارة كتابة ال�سرية الذاتية، 

والتوا�سل  االأعمال،  وريادة  الذات،  وت�سويق 

الفّعال، باالإ�سافة اإىل املهارات الوظيفية، وحل 

امل�سكالت، واأخالقيات العمل.

جمموعة  رئي�ض  توجهت  جهتها،  من 

يف  ال�سيخة  والتجارية  املجتمعية  املبادرات 

اإدارة  اإىل  ال�سكر  اآل خليفة بجزيل  بنت خليفة 

التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل 

املبادرة،  هذه  لدعمها  االجتماعية؛  والتنمية 

متطلعة اإىل التعاون املثمر مع الوزارة لتطوير 

اأن  متمنية  القادمة،  ن�سخته  يف  الربنامج  هذا 

بالفائدة  املتدربني  على  الربنامج  هذا  يعود 

املرجّوة واأن يوفقوا يف م�سريتهم املهنية.

�سندوق لدعم الطالب يف جامعة العلوم التطبيقية

اهتماماً  التطبيقية  العلوم  جامعة  تويل 

اإليهم  تنظر  حيث  الطلبة،  بدعم  كبرياً 

وتقدم  التعليمية  العملية  حمور  باعتبارهم 

تاألو  وال  عملها،  ا�ستمرار  واأ�سا�ض  اجلامعة 

للطالب  الت�سهيالت  كافة  تقدمي  يف  جهداً 

خمتلف  يف  ودعمهم  واملتعرثين  املتفوقني 

املجاالت وبطرق متعددة، حيث تنظر اجلامعة 

اإىل املنح التي تقدمها �سنوياً من خالل �سندوق 

دعم الطالب للطلبة الدار�سني باجلامعة على 

خالل  من  ال�سباب  م�ستقبل  يف  ا�ستثمار  اأنها 

اجلامعية  درا�ستهم  ا�ستكمال  من  متكينهم 

وم�ساعدتهم على حت�سني حت�سيلهم الدرا�سي.

الذي  الطالب  دعم  �سندوق  ويهدف 

االأكادميي  العام  خالل  اجلامعة  اأطلقته 

واملنح  الدعم  تقدمي  اإىل   2017 /2016

من  واملتعرثين  املتفوقني  للطلبة  الدرا�سية 

خمتلف فئات املجتمع، حيث بلغ عدد الطلبة 

امل�ستفيدين من ال�سندوق منذ تاأ�سي�سه 155 

طالبا وطالبة منهم 22 خريجا حيث ا�ستفاد 

االأوىل  ال�سنة  ال�سندوق خالل  28 طالبا من 

طالبا   60 من  اأكرث  اإىل  العدد  بعدها  لريتفع 

خالل ال�سنتني التاليتني منهم من ح�سل على 

ح�سل  من  ومنهم  كاملة  �سبه  درا�سية  منح 

على منح درا�سية كاملة.

من جانبه �سّرح رئي�ض اجلامعة االأ�ستاذ 

حتر�ض  اجلامعة  اأن  عواد،  غ�سان  الدكتور 

ال  البحريني حيث  املجتمع  على خدمة  دوماً 

تاألو جهداً يف �سبيل حتقيق كل ما من �ساأنه 

فئاته  مبختلف  البحريني  ال�سباب  يدعم  اأن 

وطوحاته،  اأهدافه  حتقيق  على  وم�ساعدته 

الطلبة  لدعم  اجلامعة  �سعي  على  موؤكداً 

وتقدمي  ومعنوياً  مادياً  واملتفوقني  املتعرثين 

التي ت�ساعدهم يف ا�ستكمال  الت�سهيالت  كافة 

متطلبات درا�ستهم ليكونوا نواة خري خلدمة 

هذا الوطن، متقدماً بال�سكر اإىل رئي�ض واأع�ساء 

الذي  الدعم  على  واالأمناء  االإدارة  جمل�سي 

ا�ستمرار  ل�سمان  والطلبة  للجامعة  يقدمونه 

بال�سكر  تقدم  كما  وجناحها،  اجلامعة  تقدم 

العايل  التعليم  ملجل�ض  العامة  االأمانة  اإىل 

على متابعتهم ل�سوؤون اجلامعات البحرينية 

وروؤيتهم يف تطوير التعليم العايل البحريني 

مبا يحقق الفائدة للبحرين قيادة و�سعباً.

»ال�سيارات االأوروبية« تقدم ملالك �سيارات
جاكوار الند روفر خدمة حجز مواعيد ال�سيانة الكرتونيا 

جاكوار  االأوروبية  ال�سيارات  �سركة  تعلن 

خ�سائ�ض  تقدمي  عن  الكرام،  لعمالئها  روفر  الند 

لهم  تتيح  االإلكرتونيني  موقعيها  على  ح�سرية 

اخلدمات،  من  وا�سعة  جمموعة  من  االإ�ستفادة 

املوقعني  يوفر  املواعيد.  حجز  خدمة  ذلك  يف  مبا 

 www.jaguar-bahrain.com االإلكرتونيني 

التابعني   www.landroverbahrain.com و 

روفر،  الند  جاكوار  االأوروبية  ال�سيارات  ل�سركة 

اأجهزتهم  خالل  من  ال�سيانة  مواعيد  حجز  خدمة 

الذكية. 

اخلدمة  نوع  اختيار  العمالء  وبا�ستطاعة 

عالوة  لهم.  االأن�سب  والوقت  والتاريخ  املطلوبة 

ما  اختيار  من  ا  اأي�سً العمالء  �سيتمكن  ذلك،  على 

يف�سلونه من اخلدمات واملزايا التي تقدمها ال�سركة 

ومعرفة اأ�سعار خمتلف اخلدمات املقدمة واملتاحة، 

اإ�سافة اإىل االطالع على اأف�سل العرو�ض واحلمالت 

التي تقدمها ال�سركة طوال العام.  

وبهذه املنا�سبة، �سرح �ستيفن الي املدير العام 

روفر  الند  جاكوار  االأوروبية  ال�سيارات  ل�سركة 

قائال:»ا�ستمراًرا جلهودنا املتوا�سلة وحر�سنا الدائم 

على حتقيق اأعلى م�ستويات ر�سا العمالء، ي�سعدنا 

تقدمي ميزة حجز مواعيد اخلدمة اإلكرتونًيا والتي 

يف  واملرونة  التامة  احلرية  الكرام  لعمالئنا  تتيح 

حجز مواعيد ال�سيانة ل�سياراتهم اإىل جانب العديد 

على  قدرتنا  اإن  االأخرى.  احل�سرية  اخلدمات  من 

على  املميزة  والعرو�ض  اخلدمات  خمتلف  تقدمي 

الريادي  مركزنا  على  جديد  من  توؤكد  العام  مدار 

على  ال�سيارات  خدمات  جمال  يف  الدائم  ومتيزنا 

م�ستوى اململكة، ويجعلنا مثاال منوذجًيا بتواجدنا 

الرقمي والفعلي«.


