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مادة اعالمية

ه�����ل ت���رغ���ب���ي ب���ت���ح���وي���ل م���وه���ب���ت���ك ال������ى م����ص����در ورزق؟ ب���ن���ك ه���ب���وع���ل���ي���م ف�����ي خ����ط����وة مم����ي����زة ل���ل���ن���س���اء ف�����ي امل���ج���ت���م���ع ال���ع���رب���ي
ميّر املجتمع العربي بتغييرات مثيرة، خاصة بكل ما يتعلق بالنساء. خالل العقد 
األخير أكثر فأكثر من النساء في املجتمع العربي ترغنب في حتقيق ذاتهن في 
سوق العمل، إلى جانب تأسيس عائلة. اليوم، حوالي %40 من نساء املجتمع 

العربي لديهن شهادة جامعية.
على الرغم من ان %91 من مجمل املجتمع العربي يؤمن بتكافؤ الفرص للنساء 
)املصدر:  فعليًا  يعملن  النساء  %30 من  فان فقط حوالي  العمل،  في سوق 

)CI ، 2016 استطالع معهد
املجتمع  نساء  معظم  ان  حيث  هائلة،  فرص  إضاعة  على  املعطيات  هذه  تدل 
العربي لديهن مواهب ومهارات والتي ميكن منها كسب لقمة العيش. سواء 

كان احلديث عن الطهي، التجميل، الكتابة وغيرها.
من اجل مساعدة نساء املجتمع العربي في االستفادة من قدراتهن يطلق بنك 
هبوعليم خطوة واسعة النطاق حتت اسم "مصلحة لك مع هبوعليم". الهدف 
ونشرها  مواهبهن  حتقيق  على  النساء  تشجيع  مضاعف:  اخلطوة  هذه  من 

للجمهور العريض، وأيًضا املساهمة في جلب مصادر دخل للبيت.
في إطار هذه اخلطوة يدعو بنك هبوعليم النساء العربيات للمشاركة في برنامج 
للتأهيل االقتصادي واملرافقة املهنية بتمويل من البنك وبالتعاون مع جمعية 

التمكني االقتصادي للنساء.
ستحصل املشاركات على أدوات ومعلومات إلنشاء مصلحة صغيرة خاصة 
لقاءات جماعية ولقاءات شخصية مع محاضرين ومرشدين  بهّن، وتشمل 

متصدرين من عدة عوالم مضامني. ابتداًء من بناء برنامج عمل وحتى أدوات 
السم املصلحة وتسويقها، ادارتها امام السلطات، إدارة حساب البنك، لقاءات 

مرافقة فردية، وغيرها.
ضمن هذه اخلطوة سيتم افتتاح 3 مجموعات في الوقت ذاته: في سخنني، باقة 

الغربية وفي الناصرة. سيستمر برنامج التأهيل حوالي 6 أشهر.
إضافة الى هذا، ستحصل املشاركات اللواتي ستنهني الدورة بنجاح على سلة 

امتيازات و1000 شيكل هدية من البنك.
خطوة "مصلحة لك معهبوعليم" هي خطوة إضافية من بنك هبوعليمالتيتهدف 
الى مساعدة األفراد، املصالح التجارية واملجتمعات من اجل االزدهار وحتسني 

جودة احلياة.
سيتم إطالق هذه اخلطوة من خالل حفل للمشاركات سيقام في 26.3.17 

في بنك هبوعليم فرع الناصرة.
التسجيل للبرنامج قد بدأ. للتسجيل وللتفاصيل الكاملة ميكن زيارة موقع 

www.maslahaelek.poalim-site.co.il
أو على هاتف أيام األحد حتى اخلميس

بني الساعات: 09:00 – 13:00 :  04-8520027
ابتداًء من الساعة 13:00: 052-6428306

تأسست جمعية التمكني االقتصادي للنساء في سنة 2000 من قبل مجموعة 
نساء من حيفا، ناشطات في جمعيات نسائية. تساعد هذه اجلمعية النساء في 

وتكون  لونها،  وشحوب  البشرة  جفاف  من  اغلبيتنا  يعاني 
بحاجة الى تقوية والى لون إلعادة النضارة الى البشرة. احمر 
اخلدود هو احلل البسيط، املتوفر للجميع واالكثر جناعة. ولكن 
من املهم معرفة كيفية تطبيقه والطريقة الصحيحة الستخدامه 
اخلدود  باحمرار  يذكر  طبيعي  مظهر  على  احلفاظ  اجل  من 

القليل واالمتناع عن ارتكاب االخطاء.
قمنا بتركيز 5 نصائح لالستخدام الصحيح الحمر اخلدود:

التي حتبينها،  اللون  اللون: اختاري درجة  1. اختيار درجة 
إذا  الطبيعي.  بشرتك  لون  مع  تتناسب  التي  الوقت  وبنفس 
باألساس  فتناسبك  األص��ف��ر،  إل��ى  مييل  بشرتك  ل��ون  ك��ان 
والتي تساهم في موازنة االصفرار،  الباردة  اللون  درجات 
على سبيل املثال الدرجات الزهرية والبنفسجية. إذا كان لون 
مثل  مناسبة  تكون  الدافئة  فاأللوان  وزهريا،  فاحتا  بشرتك 

الزهري القدمي، املشمشي والبني الفاحت.
وان كانت بشرتك غامقة، فدرجات األحمر تكون مناسبة لك 

بشكل خاص.
ال يهم ما هو لون بشرتك، فمن املهم ان يتداخل جيدا لون احمر 
اخلدود وان يكون قريبا لبشرة الوجه. لهذا تأكدي من ان ال 
يكون لون احمر اخلدود غامقا أكثر من الالزم او فاحتا أكثر 

من الالزم بالنسبة للون البشرة.
معرفة  يجب  والبرونزاج؟  اخل��دود  احمر  بني  الفرق  ما   .2
مثل  والتسمير  للتظليل  امل��ع��د  اخل����دود  اح��م��ر  ب��ني  ال��ف��ص��ل 

البرونزاج. وبني احمر اخلدود الذي يضيف لونا للوجه.
البرونزاج / كونتور – بالوان البني او البيج، يتم من خاللها 
تنتج  اخل��دود  احمر  باستخدام  بينما  الوجه،  خطوط  حتديد 
درجة لون ناعمة على عظمة اخلدود وتعطي حيوية للماكياج، 

ال تستعملي احمر اخلدود للبرونزاج والعكس.
اخلدود  احمر  وضع  – يفضل  األساس  عن  تستغني  ال   .3
على طبقة من اساس ميك اب وب��ودرة وليس مباشرة على 
.طبقة  الدهنية  ال��ب��ش��رة  ذوات  م��ن  كنت  اذا  خ��اص��ة  اجل��ل��د، 
األساس تساعد صاحبات البشرة الدهنية على تثبيت احمر 

اخلدود، تزيد من ثباته، ومتنع مظهر التكتالت.
امام  تقفني  عندما  ابتسمي  اخل��دود؟  أحمر  نضع  كيف   .4
من  القليل  بوضع  قومي  خاصة  فرشاة  ومبساعدة  امل��رآة، 
وان  خفيفة،  ضربات  خالل  من  املنتفخة  املنطقة  على  امل��ادة 
كان وجهك مستديرا ضعي احمر اخلدود نحو األعلى باجتاه 
األذن.  في كل االحوال – من املهم مسح احلدود إلخفاء بداية 

ونهاية احمر اخلدود.

شركة ابوت منتجة سيميالك تنطلق ومبناسبة عيد األم في املجتمع العربي 
بنشاط مميز حتت عنوان »أحسن ماما بدها أحسن اختيار، شاركي واعرفي 
اليومية  احلياة  من  أسئلة  على  حتتوي  اللعبة  ان��ت«.  ماما  احسن  نوع  أي 
الى اختبار رد فعل االم بكل ما يتعلق باالعتناء بطفلها،  لألمهات وتهدف 
والتي  سيميالك،  ماركة  قلب  على  مقربة  مواضيع  وهي  وتطوره-  منوه 

تساهم منتجاته في منو وتطور االطفال املثالي.
اعتمادا على االجوبة ميكن لالم ان تعرف أي نوع احسن ماما هي، حيث 
ان الرسالة التي نهدف الى متريرها هي ان احسن ماما تقوم ايًضا بأحسن 
اختيار بكل ما يتعلق بتغذية طفلها وتختار له سيميالك، وبالتالي ميكنها ان 
تكون مطمئنة انها قد اختارت بديل احلليب األفضل لطفلها وانه يحصل على 

كل ما يحتاجه لنموه وتطوره املثالي.
كيف نشارك؟

 10 تقوم كل أم بالدخول الى استمارة االسئلة PLAY BUZZ وتشمل 
اسئلة من احلياة اليومية لالم والطفل، في نهاية استمارة االسئلة ستحصل 
كل ام على وصف لنوع االم الذي مت اختياره حسب اجاباتها، سيتم اطالق 

احلملة على موقع الفيسبوك.

لنا  املهم بالنسبة  البالد: »من  ابوت في  العامة في  املديرة  ياعيل رافهون، 
في يوم كهذا ان نشكر امهات الوسط العربي على بذلهن اجلهود الكبيرة، 
وعلى احملبة والعمل اجلبّار الذي تقمن به على مدار السنة من اجل اوالدهن. 
سيميالك تهنئ االمهات مبناسبة عيد االم وتتمنى لهن امومة سعيدة مليئة 
باللحظات احلنونة واملميزة ونتمنى لك ولطفلك الصحة والسعادة وكل عام 

وانت احسن ماما«.
من اجل االمهات اللواتي ترغنب بتعلم املزيد عن احتياجات اطفالهن، تدعوكم 
www.similacmama.  »ماما »سيميالك  موقع  زيارة  الى  سيميالك 
االطفال.  تغذية  موضوع  حول  وارشاد  معلومات  على  للحصول   ،co.il
باإلضافة الى وجود افالم احسن ماما، مشروع رائد وفريد من نوعه والذي 
10 افالم  مت انتاجه خصيصا ألمهات الوسط العربي. احسن ماما يشمل 
قصيرة ترافق االم منذ مرحلة الوالدة وحتى السنة االولى من عمر الطفل. 
من خالل هذه االفالم ميكن لالم احلصول على معلومات حول مراحل احلمل 
والتغذية  التطور  النمو،  الطفل،  للوالدة، حتضير غرفة  االستعداد  االولى، 
الطفل في السنة االولى من عمره. املعلومات مهنية وعلمية ومخصصة ملنح 

االم املعلومات واالطمئنان بكل ما يتعلق بنمو وتطور طفلها.

انشاء مصالح جتارية صغيرة خاصة بهن، والتي تعتمد 
على مهارات وقدرات موجودة لديهن. هذه االستراتيجية 
تشّكل أداة بديلة ومكّملة لسوق العمل ومتّكن النساء من 
العمل  خالل  من  االقتصادية  االستقاللية  الى  الوصول 

الذاتي.

»أح�������س�������ن م������ام������ا ب������ده������ا أح������س������ن اخ�������ت�������ي�������ار«: س����ي����م����ي����اك ت����ش����ك����ر االم��������ه��������ات ف�������ي امل����ج����ت����م����ع ال������ع������رب������ي مب����ن����اس����ب����ة ع�����ي�����د األم
ان����������������������������������ت؟« م���������������������ام���������������������ا  اح���������������������س���������������������ن  ن����������������������������������وع  »أي  ل��������������ع��������������ب��������������ة  ف��������������������������ي  ل����������������ل����������������م����������������ش����������������ارك����������������ة  وت�����������������������دع�����������������������وه�����������������������ن 

العربية  باللغة  طفلك  تغذية  حول  سؤال  أي  لديك  كان  اذا 
وللحصول على عيّنات ميكنك التوّجه الى »طاقم اخلبراء« 
على  سريريات  تغذية  اخصائيات  ويشمل  سيميالك،  في 

هاتف:1800-65-65-01

دل�����������������ي�����������������ل الس������������������ت������������������خ������������������دام أح�����������������م�����������������ر اخل���������������������������������������دود ب�����������ش�����������ك�����������ل ص�����������ح�����������ي�����������ح م�������������ق�������������دم�������������ة م��������������������ن س��������������������وب��������������������ر- ف��������������������ارم
ال������ي������ك ع�����������ددا م�������ن ال�����ن�����ص�����ائ�����ح ت�����س�����اع�����دك ع�����ل�����ى ال�����ق�����ي�����ام ب������ذل������ك ب����ش����ك����ل ص����ح����ي����ح واالم�������ت�������ن�������اع ع�������ن ارت��������ك��������اب األخ�������ط�������اء.

فيها  املرغوب  اللون  كمية  على  احلصول  بعد   – التجانس   .5
عليها  امل��ادة  تبقى من  ما  الفرشاة مع  اخل��دود، استخدمي  على 
ومرريها بشكل خفيف على بقية الوجه، على اجلبني باألساس، 

األنف واملركز.


