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مادة اعالمية

ن�����������س�����������اء ف�����������ي م���������ش���������روع "م���������ص���������ل���������ح���������ة ل���������ِك م���������ع ه���������ب���������وع���������ل���������ي���������م" ي���������ش���������ارك���������ن ف�����������ي ج�����������ول�����������ة ت������ع������ل������ي������م������ي������ة 
ض��م��ن ن��ط��اق ب��رن��ام��ج "م��ص��ل��ح��ة ل���ِك مع 
هبوعليم  ب��ن��ك  ي��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  ه��ب��وع��ل��ي��م" 
االقتصادي  التمكني  جمعية  مع  بالتعاون 
للنساء للسيدات في املجتمع العربي، أقيم 
في األسبوع املاضي جولة تعليمية ، شارك 
من  البرنامج  ف��ي  امل��ش��ارك��ات  النساء  بها 
وسخنني،  الغربية  باقة  الناصرة،  منطقة 
مندوبي البنك واجلمعية، تخللها زيارة الى 

مصالح جتارية نسائية
في كفرمندا وعرابة ولقاء مع نساء مبادرات 
عملن على تطوير أعمال في مناطقهم والقوا 

جناحا كبيرا.
هذا وانتهت اجلولة في فرع بنك هبوعليم 
ف���ي س��خ��ن��ني، ب��ل��ق��اء مم��ي��ز م���ع ال��س��ي��دة 
حتدثت  وال��ت��ي  خ���ازن،  ال��ه��ام  الصيدالنية 
في  وجتربتها  مبادرتها  عن  للمشاركات 

خاللها  من  والتي  التجارية  االعمال  عالم 
قامت بتحويل مهنة تقليدية مثل الصيدلة 

الى عمل جتاري كبير.
مدير  ت��وت��ري  نبيل  ال��س��ي��د  ال��ل��ق��اء  اف��ت��ت��ح 
فعاليات البنك في املجتمع العربي، والذي 
للمشاركات  البنك  فعاليات  بتلخيص  قام 
شملت  وال��ت��ي  األخ��ي��ري��ن،  األسبوعني  ف��ي 
3 محاضرات قدمت لهن من قبل مديرات 
التعامل  م��وض��وع  ع��ن  البنك  ف��ي  ال��ف��روع 
احلساب  ادارة  وكيفية  البنك  مع  السلني 
ال��ت��ج��اري ف��ي ال��ب��ن��ك، حيث زودت��ه��م هذه 
احملاضرات بأدوات مهمة ستساعدهم على 

النجاح طوال الطريق.
للمشاركات  الهام خازن  السيدة  وحتدثت 
ع���ن م���س���اره���ا امل��ه��ن��ي وب����داي����ة ط��ري��ق��ه��ا 
كصيدالنية في مؤسسة صحية مع راتب 

ال��ع��م��ل ول��ك��ن لم  آم���ن منحها االم����ان ف��ي 
يعطها جواب لطموحاتها في احلياة.  وحني 
سنحت الفرصة، تركت املؤسسة وافتتحت 
الصيدلية األولى لها، حيث  قامت بثورة في 
عالم إدارة الصيدليات وكانت األولى التي 
التجميل  ومستحضرات  منتجات  أدخلت 
والذي لم يكن دارجا في وقتها. وبعد هذا 
النجاح قامت بافتتاح الصيدلية الثانية في 
سخنني وهي تطمح الى الوصول الى شبكة 

صيدليات كبيره في املجتمع العربي.
السيدة خازن من  اللقاء طلبت  نهاية  وفي 
كل مشاركة ان تكون شجاعة وان تفتخر 
بكونها امرأة، وان ال يكون هذا سببا أمام 
تطورها االجتماعي والتجاري، وان تفتخر 
قيمتها  لتعزيز  بحزم  تعمل  وان  تعمل  مبا 

كمرأة في املجتمع العربي.

شركة أبوت، منتجة تركيبات طعام االطفال من سيميالك، ورائدة عاملية في 
مجال تغذية االطفال، فخورة أن سيميالك أدفانس بلوس- التركيبة السائلة 

لالستخدام اختير ك"منتج السنة".
العلبة التي تباع في املستشفى جاهزة للجميع حتى في البيت، وميكن شرائها 
من شبكة سوبرفارم. التركيبة املتقدمة مبنية على اساس علمي، لسيميالك 
أدفانس بلوس والذي جميعنا نثق به، جاهز للشراء في عبوة مريحة وناجعة 

سائلة حتت االسم سيميالك أدفانس تركيبة سائلة جاهزة لإلستخدام.
التركيبة جاهزة لإلستخدام، يستخدمها االهل على اساس يومي ويعتبر 
اآلن،  العالم،  أنحاء  جميع  في  لألطفال  الغذائي  النظام  من  يتجزأ  ال  جزء 
سيميالك هو العالمة التجارية األولى في البالد، والتي أطلقت  أغذية األطفال 

الستخدام صيغة سائلة جاهزة لالستخدام.
التجارية في  جائزة "منتج السنة"، هي جائزة مرموقة تعطى للعالمات 
السارة  البشرى  جتلب  املنتجات  هذه  في  التجدد  ان  حيث  والعالم  البالد 

يتم  وال��ت��ي  ال��ت��ج��اري  للعالمات  متنح  ال��ب��الد  ف��ي  اجل��ائ��زة  ملستخدميها. 
جانب  الى  البالد،  في  الرائدين  املسوقني  من  مختصني  قبل  من  اختيارها 
املنتج،  التالية:جاذبية  اخلانات  في  املنتج  يصنف  والذي  مستهلكني  بحث 
وابتكار املنتجات ومدى الرضا حول االستخدام الفعلي له. اختيار سيميالك 
أدفانس بلوس – تركيبة سائلة جاهزة لإلستخدام ملنتج السنة تعطي التحقق 

كونه منتج خارق.
معد  لالستخدام  جاهزة  سائلة  تركيبة  بلوس-  أدفانس  سيميالك  املنتج 
لتغذية الطفل كل ساعات اليوم، بني اذا في نطاق وقت االكل املرتبةوالثابتة 
له، واذا كانت عفوية، في البيت وخارج البيت، أو للطلب في وقت متأخر في 

.)BPA( الليل، او عندما تكون العبوة بدن دون ثنائي الفينول
ياعيل را?�هون، املديرة العامة في ابوت في البالد:"وصلتنا طلبات كثيرة 
من االهل من أجل احضار املنتج للبالد، ونحن سعداء ان نحضر اول صيغة 
والصيغة االولى في البالد والذي عرض حل متجدد ومريح. تؤمن سيميالك 

في حتسني جودة احلياة للناس وهي متنح وتهطي مجموعة منتجات تغذية 
على اساس علمي، واملنتج اجلديد عندنا، سيميالك أدفانس بلوس- تركيبة 
سائلة جاهزة لالستخدام، هي تشق طريق جديد لتسهل على االهل الذين 
يغذون اطفالهم من التركيبة. دمج التركيبة املتطورة عندنا، حيث ان االهل 
يثقون بها مع اجلاهزية والراحة التي متنح تركيبة سائلة جاهزة لالستخدام، 

هي منتح ناجح."
عبوة سيميالك جاهزة لالستخدام هي تركيبة متطورة مبنية على اساس 
علمي حتوي اللوتني - عنصرا هاما في أنسجة املخ، النيوكليوتيدات - ثبت 
علميا أنهيدعم تطوير اجلهاز املناعي، دون زيت النخيل - خليط من الزيوت 
الفريدة سهلة الهضم ، ومستوى فريد من نوع األلياف / األلياف السودانية 
-GOS التي تشجع منو البكتيريا اجليدة في األمعاء والعلمي أدلة تدعم 

حتصني الطفل.
كل رزمة لسيميالكادفانس بلوس- تركيبة سائلة معدة لالستخدام حتوي 

فضالاً عن الدهان والفرشاة، من أجل دهان البيت والتمتع بنتيجة متجانسة 
وجميلة من األفضل التزود بعدة منتجات إضافية، والتي ستغيّر جتربة الدهان 

لديكم وتضمن نتيجة نهائية رائعة.
1. شريط الصق للدهان

قبل البدء بالدهان، من املهم أن جنّهز املنطقة، ملنع تسّرب الدهان إلى مناطق 
ال نريد أن يصل اليها الدهان. بالضبط لهذا السبب اوجدوا الشريط الالصق 
االنتهاء من عملية  إزالته بسهولة بعد  انه سهل االستعمال وميكن  للدهان. 
الدهان. ألصقوه قبل الدهان حول أطراف النوافذ واألبواب، املقابس وفوق 
يجف  أن  بعد  بحذر  بإزالته  وقوموا  نظيفة  عليها  للمحافظة  "ال�پ�انيالت"، 

الدهان.
2.فرشاة أسطوانية مدحلة "رولر" وطبق

أدوات العمل األساسية لديكم بكل ما يتعلق بالدهان. من املفضل االستثمار 
بفرشاة الرولر وعدم شراء أبسط نوع. صحيح، ميكنكم رميها ببساطة بدالاً 
من تنظيفها عند انتهاء الدهان، لكن الدهان سيكون أسهل ومتجانس أكثر مع 
رولر عالي اجلودة. فراشي الرولر البسيطة جداًا ال متتص الدهان بشكل كافي، 
تترك شعيرات على اجلدران وبشكل عام وببساطة غير مريحة لالستعمال.
طبق بالستيك بسيط، باملقابل، سيقوم بالعمل بشكل ممتاز، فقط تأكدوا من 

أن حجمه واسع بشكل كاف لفرشاة الرولر خاصتكم.
3.مدحلة "رولر" قصيرة

املدحلة القصيرة مخصصة ملساعدتكم في دهان املناطق القريبة من حدود 
أطراف  حول  التي  واملناطق  الزوايا  ادهنوا  الرولر،  استعمال  قبل  احلائط. 
الدهان  يكون  عندما  صغيرة.  فرشاة  مبساعدة  املقابس  واألب��واب،  النوافذ 
تبقوا  أن  وحاولوا  القصيرة  الرولر  املناطق  هذه  على  م��رروا  رطباًا،  يزال  ال 
إلى  الوصول  الرولرفي  استعمال  سيساعد  املمكن.  قدر  األط��راف  مبحاذاة 

قوام متجانس للدهان على احلائط.
4.عصا إطالة

قد  السابق  ف��ي  كنا  إذا  ال��ق��رن.  اخ��ت��راع��ات  اح���دى  ه��ي  للرولر  إط��ال��ة  عصا 

اضطررنا للصعود 
والنزول عن السلم 
لدهان  دقيقتني  كل 
فإننا  كامل،  حائط 
ن��ق��وم بربط  ال��ي��وم 
ع���ص���ا ط���وي���ل���ة م��ع 
ال��رول��ر وميكن  ي��د 
ب��س��ه��ول��ة ده���ن كل 
احلائط، من األرض 

وحتى السقف، بدون بذل جهد.
5.دهان أساس 

طبقة  قبل  نضعها  والتي  األس���اس،  طبقة  يشّكل  ده��ان  هو  األس��اس  ده��ان 
الدهان. إذا كنتم تدهنون على لون موجود، فان دهان األساس يساعد على 

ثبات ومتاسك الدهان على احلائط بشكل أفضل.
طويلة.  لفترة  وتدوم  ومصقولة  جميلة،  النهائية  النتيجة  ستكون  وبالتالي 

يعرض طمبور بوندرول سوپ�ر، دهان أساس شفاف يجف بسرعة.
6.دهان قابل للغسل

اجلدران تتسخ وجتدون أنفسكم تدهنون البيت من جديد سنوياًا? لقد حان 
ذو  لون  هو  للغسل  القابل  اللون  للغسل.  القابل  اللون  الى  لالنتقال  الوقت 
مقاومة عالية بشكل خاص، ميّكن من تنظيف احلائط وإزالة األوساخ عنه، 
بدون املس بطبقة الدهان. األلوان القابلة للغسل تناسب بشكل خاص اجلدران 
التي تتسخ بسرعة، كاجلدران التي في غرف األطفال أو في املمرات أو في 
ا  املطبخ. تعرض طمبور نوعني من الدهانات ذات املقاومة العالية جداًا خصيصاً
للغسل والفرك- سوپ�ركريل حرير مع لون المع قليالاً، وسوپ�ر كريل ماط+. 
كالهما دهانات بدون رصاص وكرومات، وحتمل عالمة املواصفات اخلضراء، 
ومتوفرة بعدة ألوان. يجب متليس احلائط مع "ش�پ�ختل" )معجونة تعبئة 

ومتليس( للحصول على نتيجة مثالية ملظهر جيد على احلائط.

إذا أردمت زيادة كتلة العضلة، تقليل 
الوزن واحلفاظ على الوزن اجلديد 
لفترة طويلة وحتسني عمليات تبادل 
املواد- زيدوا من استهالك البروتني

ت��س��ت��وج��ب  ال��ب��دن��ي��ة  1.الرياضة 
اس���ت���ه���الك ك��ب��ي��ر ل���ل���ب���روت���ني- م��ع 
أف���ض���ل���ي���ة ل����ب����روت����ني م���ص���ل ال��ل��ن 

)WHEY(
من املعروف ان الرياضة البدنية تزيد 
البروتني وكذلك من عملية  من حتليل 
قد  للبروتني  استهالك  وب��دون  البناء، 
وتيرة  البروتني  حتليل  وت��ي��رة  تفوق 
البناء. في هذه احلالة نقل ال� "احملول" 
بعد التدريب لعمليات البناء السريعة- 
يتعلق باستهالك البروتني. تتعلق كمية 
البروتني املثالية بنوع التدريب، قوته، 
جيل املتدرب وغيرها. لكن بشكل عام 
ميكن القول ان كمية البروتينات التي 
الى  تصل  للشباب  مثالية  ايجادها  مت 
القوة.  تدريبات  بعد  غ��رام   20-25
حوالي  تتطلب  ق��وة  األق��ل  التدريبات 

15 غرام بروتني.
عند الكبار يحتمل وجود حاجة زائدة 
وبناء  احل��ف��اظ  اج��ل  م��ن  للبروتينات 
سنستهلك  ك��ن��ا  ال���ع���ض���ل���ة.واذا  ك��ت��ل��ة 
البروتني فليكن من أفضل نوع- ُوجد 
ان بروتينات احلليب التي حتتوي على 
اللنب  مصل  وب��روت��ني  كازين  بروتني 
العضلة- كتلة  على  مثالي  تأثير  ذات 
ان��ت��ه��اء  ع��ن��د  وب��ن��اءه��ا  عليها  احل��ف��اظ 

تدريبات القوة.
مصل  بروتني   – بروتني  2.أفضل 
WHEY اللن أو كما يعرف باسم

مثل  ال��ب��روت��ي��ن��ات  م��ن  مختلفة  أن���واع 
ك��ازي��ن،   ،)WHEY( ال��ل��نب  م��ص��ل 
امتصاص  ق��درة  ذات  تعتبر  البومني، 
حيث  م���ن  مختلفة  وج�����ودة  مختلفة 
قيمتها الغذائية. البروتني بشكله األمثل 
 WHEY( ه��و ب��روت��ني م��ص��ل ال��ل��نب
حوالي  يشكل  ال��ذي   )PROTEIN
حليب  في  البروتني  مجمل  من   20%

ألول مرة في مجموعةAltitude  الفاخرة، نبيذ 
على  محادثة  يبلور  ف��ران��ك،  الكبرني  ك���روم  م��ن 
الطاولة وهو مناسب للوجبات الفاخرة واخلاصة 
ملناسبة. نبيذ  يبحث عن  لكل من  اعتيادية  والغير 
النبيذ مع طعمات ونكهات من مناطق مختلفة، للذين 

يحبون املفاجآت والدالل.
عنصر  وه��و  الفاخرة،   Altitude مجموعة  من 
املذاق  الستكشاف  باركان"  "يكبي  في  أساسي 
اخلاص. علو الكرم الذي ينمو به العنب هو واحد 
من أهم العوامل املؤثرة على النبيذ، وهو ما مينح 

اختالفا عن باقي األنواع.
الكرم  مصدره  ف��ران��ك،  +كبرنبي   770 التيتيود 
اخلاص بعلو 770 متر فوق سطح املياه، في اجلليل 
األعلى. وهو ميتاز بكثافة الفواكه بجانب أعشاب 
حيوية. مينح النبيذ االستمتاع بشربه وتوفرت به 

إمكانية التقادم واحلفظ في الزجاجة.
 14 – مل��دة  البرميل  في  به  -احتفظ   2012 نبيذ 

شهرا.
النمط– بطعم الفواكه وخفيف| ُمتبل| ثقيل وغني.

السعر للمستهلك: 120 ?

املشتركات  بني  تعارف  بجولة  اللقاء  وانتهى 
خ��الل��ه أع��ط��ت ك��ل م��ش��ارك��ة ن��ب��ذة ع��ن نفسها 
لتطويره.  تطمح  ال��ذي  التجاري  العمل  وع��ن 

وقد شكرت املشاركات البنك على هذه اخلطوة 
املميزة والتي تدعم املبادرات النسائية بشكل 

مباشر. 

ت�����������ب�����������دؤون  س������ت������ج������ع������ل������ك������م  أس�������������ب�������������اب   5
ب��������������ت��������������ن��������������اول ال�������������ب�������������روت�������������ي�������������ن�������������ات أك���������ث���������ر

6 م��ن��ت��ج��ات ي��ج��ب أن تعرفوها ه��ل س��ت��ده��ن��ون ال��ب��ي��ت ق��ري��ًب��ا؟ 

ل��ك��ل م���ن ي��ب��ح��ث ع���ن ن��ب��ي��ذ ب��ط��ب��ع خ���اص : ال��ت��ي��ت��ي��ود 770 +ك��ب��رن��ب��ي ف��ران��ك 

البقرة )بروتني الكازين يشكل باقي ال� %80(. ال توجد خالفات 
بالرأي بشأن املزايا الصحية لبروتني مصل اللنب، والذي امتصاصه 
سريع نسبياًا وبروفيل األحماض األمينية به يعتبر األعلى جودة. 
دمج بروتني مصل اللنب بتركيز عالي كما يوجد في مشروب تنوفا 
GO  مثالاً، مع دمج بروتني الكازين يصبح خليط البروتينات في 
املشروب مثالي الستعادة قوة اجلسم بعد املجهود. تدل األبحاث 
على انه في نهاية التدريب من املفضل تناول حوالي 0.25 غرام 
ام��رأة  بسيطة:  بكلمات  او  اجل��س��م.  وزن  م��ن  كغم  لكل  ب��روت��ني 
رياضية بوزن 60 كغم ستحتاج الى 15 غرام بروتني عند انتهاء 
التدريب- بروتني مثل مصل اللنب. رياضي بوزن أعلى مثالاً 90 
كغم سيحتاج حوالي 25 غرام بروتني عند انتهاء التدريب. لذا، من 
املتبع التوصية بوجبة بروتني بني 15-25 غرام بروتني عند انتهاء 

ا على وزن اجلسم وكثافة التدريب. التدريب، اعتماداً
3.يساعد البروتني على الشعور بالشبع

وجد من خالل األبحاث انه كلما استهلك الشخص بروتني أكثر، 
كلما شعر بالشبع أسرع وعندها يقل استهالك السعرات احلرارية 
مما يساعد على تخفيض الوزن. تفسير هذا بسيط جداًا: استهالك 
البروتينات يزيد من انتاج الهرمونات التي حتفز الشعور بالشبع 

وتقلل من الشعور باجلوع.
4.االستهالك املتزايد من البروتينات يبدأ من العقد الرابع من 

العمر يساعد في احلفاظ على كتلة العضلة
في  اجلسم  يبدأ  العمر،  م��ن  ال��راب��ع  العقد  م��ن  اب��ت��داء  ان��ه  يتضح 
جتنب  أفضل،  يومي  أداء  العضلة،  كتلة  طبيعي  وبشكل  التحليل 
السقوط واستعادة قوة بشكل أفضل من أمراض وعمليات جراحية 

واحملافظة على جودة احلياة بشكل عام.
عملية  خالل  املواد  تبادل  على  البروتني  يحافظ  أن  5.ميكن 

تخفيف الوزن
الذين  األشخاص  ينجح  ال��وزن،  تخفيف  عملية  خالل  انه  يتضح 
العضلة،  نسيج  على  أكثر  احلفاظ  في  أكثر  بروتني  يستهلكون 
في  امل��واد  تبادل  عملية  في  اض��رار  ح��دوث  من  التقليل  وبالتالي 
نهاية عملية التخفيف. هذه النتيجة تتيح فيما بعد استهالك أعلى 

للسعرات احلرارية بدون الزيادة بالوزن.

س���ي���م���ي���اك أدف�����ان�����س ب����ل����وس ج����اه����ز ل���اس���ت���خ���دام ف����ي ع���ل���ب أب�������وت واخ���ت���ي���ر ك"م���ن���ت���ج ال���س���ن���ة" وف������ي ال����ب����اد االه�������ل ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ت���غ���ذي���ة أط���ف���ال���ه���م ف����ي ال���ل���ح���ظ���ة وب��������دون حت��ض��ي��ر 
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لالستخدام ملرة واحدة.


