
رئـــــيـــــس الــــتــــحــــريــــر تــــهــــامــــة نـــجـــار
0525363507/4 ــم  ــك ــات ــالن اع لــحــجــز 

27/02/15

345

وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 28/02/2015 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 

ال اراكم اهللا مكروها بعزيز
 الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع 

من امن بي وإن مات فسيحيا 
قداس وجناز االربعين 

تلحمي الياس  سمير 

وميرفت  ووهيب  وليد  واوالده  الفقيد  ارملة 
ــحــمــي  ــل ت وال  واخـــــوتـــــه  ــــــــــواق  واش
ــهــم فـــي شــفــاعــمــرو  ــائ ــســب ــم وان ــه ــائ ــرب اق
وجناز  قــداس  لمشاركتهم  يدعونكم  والخارج 
ــم ــده ــي ــق االربــــعــــيــــن راحـــــــة لـــنـــفـــس ف
ـــــــــر الـــــغـــــالـــــي ـــــــــذك طــــــيــــــب ال

(أبو الوليد) 

وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم السبت الموافق 07.03.2015 
في كنيسة الالتين في شفاعمرو 

ال اراكم اهللا مكروها بعزيز
 الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع 

من امن بي وإن مات فسيحيا 
قداس وجناز االربعين 

فؤاد نايف برهوم

الغالي  المرحوم  واخوات  الفقيد,ابنه,بناته,اخوة  زوجة 
اقربائهم وانسبائهم في شفاعمرو  وعموم ال برهوم 
االربعين  وجناز  قداس  لمشاركتهم  يدعونكم  والخارج 
ـــر ـــذك ـــب ال ـــي راحـــــــة لـــنـــفـــس فـــقـــيـــدهـــم ط

(ابو سيمون) 

دار لاليجار

للمعنيين يرجى االتصال

050-6401153 
04-9503169 

75 متر
وسط البلد - شفاعمرو

مركز الكراميكا شفاعمرو
بادارة: كمال مشيعل وأوالده

 60/60

بقالة (מכולת) للبيع

هل تبحث عن مصلحة 
تدر دخال جديا??

للمعنيين يرجى االتصال
052-6475660 

في شفاعمرو

هناك امكانية لشراء 
بقالة (מכולת) البركة بسعر خاص جدا 

بأمن  خــطــري  ــور  ــده ت
شفاعمرو   ــد...  ــل ــب ال
ــعــنــف  ـــة ب ـــوب ـــك ـــن م
الجمهور  منتخبي 
واِّـسلحني  والــطــالب 



البيع بالجملة والمفرق 

 4 كيلو صدر دجاج بــ 100 ش.ج 
 6 كيلو فخاد دجاج بــ 100 ش.ج 

  كيلو عجالت للشي بــ 45 ش.ج 
  كيلو خروف مجروم بــ 99 ش.ج 

  كيلو فخاد خروف بالعظم بــ 65 ش.ج 

حملة فقط ليومين 
اليوم الجمعة وغدًا السبت 

شفاعمرو (دليكاتس ) 

امبراطورية اللحوم بال منافس 
اجود انواع اللحوم الطازجة يوميًا



األخبار227.02.2015

WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا

ــــة نـــجـــار ــــام ــــه ــــس الــــتــــحــــريــــر :ت ــــي رئ
ــــجــــار ـــــــــــات: نــــبــــيــــل ن ـــــــــــالن ـــــم االع ـــــس ق
حايك ايـــمـــان  ــــات:  ــــالن واالع ــك  ــي ــراف ــج ال تــصــمــيــم 

0525363507/4 اعالناتكم  لحجز 
ntohama@gmail.com الربيد االلكرتوني

ـــــســـــالم ــــــع ال ــــــوق م
فــــــــاكــــــــس04-9862725

0 7 6 -5 4 0 0 4 6 4 ن تلفو

ــــــب يـــــعـــــتـــــدي بــــــشــــــراســــــة عـــلـــى  طــــــال
ـــادة ـــم ـــــة جــــــالل ح ـــــدرس اِّــــــربـــــي مــــديــــر اِّـ
للسالم:العنف  الحاج  ــاد  زي شفاعمرو  بلدية  ادارة  عضو 
مستشري َّـ وسطنا ويهدد كياننا وعلينا اقتالعه من جذوره
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ادارة  عضو  اعتقال  باعقاب 
بلدية شفاعمرو بتهم عنف...  
ـــة  ـــرط ـــــد ش ـــــائ ق
ــرو رامـــي  ــم ــاع شــف
: للسالم  نيمريك 
بتقديم  ســنــوصــي 
ادارة  عـــــضـــــو 
شفاعمرو  بــلــديــة 
بتهم  للمحاكمة 
رجال  على  االعتداء 
عملها ــة  ــل ــرق ع ومـــحـــاولـــة  الــشــرطــة 

ــــاح حـــمـــود  صــــي
السلطة  مــســؤول 
وزارة  ــل  ــب ق مـــن 
الداخلية للسالم  : 
وتعليمات  سياسة 
الوزارة واضحة بهذا 
الخصوص ...سيتم 
عضوية  تعليق 

عضو البلدية لحظة تقديم الئحة اتهام بحقه
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غالي  مــهــرهــا  عــــروس  شــفــاعــمــرو 
بسهولة ـــض  ـــي األب بــتــلــبــس  ـــا  م

ـــــار ـــــة جن ـــــام ـــــه ت
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األخبار627.02.2015

على  مسلح  سطو  مــحــاولــة 
عزام النجيب  ابو  بقالة  على 
ــن  ـــهـــني م ـــل مـــشـــتـــب ـــق ـــت ـــع الـــــشـــــرطـــــة ت
ـــال  ـــم ـــش ال َّـ  ـــــرى  ـــــق ال احـــــــــدى  ســـــكـــــان 
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البلدية  محمود بركات سواعد نائب رئيس 
: مرييتس  حزب  َّـ  مركز  وعضو  السابق 

االمتناع عن التصويت او عدم االنتخاب 
هو انتصار لألحزاب اليمينية اِّـتطرفة
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الكاثوليكية  للكنائس  يعطي  البابا 
ــوم  ــص ــل مـــفـــهـــومـــا جــــديــــدا ل
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تاج   - الثمن  "تدفيع  عبارة  تحت 
القدس َّـ  كنيسة  مــحــري"،حــرق 



الشارع الرئيسي شفاعمرو- طمرة (بناية قاعة الجليل) 04-9501950

 أكبر المعارض للكراميكا  غرانيت بورسالن واألدوات الصحية في المنطقة

مركز الكراميكا شفاعمرو
بادارة: كمال مشيعل وأوالده

מקלחון מרובע הזזה 80/80

590 ש,,ח
מקלחון שתי דלתות 80/80

590 ש,,ח
מקלחון עגול 80/80

590 ש,,ח

الشارع الرئيسي شفاعمرو- طمرة (بناية قاعة الجليل) 04-9501950

 أكبر المعارض للكراميكا  غرانيت بورسالن واألدوات الصحية في المنطقة

ארון אמבטיה 100 ס,,מארון אמבטיה 82 ס,,ממוט פינוק מונובלוק חרסה

1290 ש,,ח1190 ש,,ח490 ש,,ח490 ש,,ח
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األخبار1027.02.2015

 برامج خاصة
واستشارة
للعرسان

لسنة 2015

بإدارة: جبور جبور 
شفاعمرو -حي العين (مخبز النور سابقًا) 

 نفتتح موسم الربيع والصيف 2015 !!! 
بدأ التسجيل

جزر سياحية مميزة رحالت منظمة الى  لشهر العسل!!
المغرب
اسبانيا
ايطاليا

المالديف
السيشيل
تايالند

جزر الكناري (على مدار السنة)

 انطاليا  
اسطنبول (رحالت منظمة وخاصة) 

برشلونة 
روما 
براغ 

بودابست 

رزم سياحية 
 خاصة الى 
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شاب يطعن طالبة داخل اِّـدرسة
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ــل  ــت ادانــــــــــة رجـــــــل بــــمــــحــــاولــــة ق
زوجــــــتــــــه بـــــواســـــطـــــة "بـــلـــطـــة"
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الفتى  ـــاة  ـــوف ب تــفــجــع  طـــمـــرة 
عاماً) بطل(16  ــوض  ع يعقوب 







الشارع الرئيسي شفاعمرو- طمرة (بناية قاعة الجليل) 04-9501950

 أكبر المعارض للكراميكا  غرانيت بورسالن واألدوات الصحية في المنطقة

مركز الكراميكا شفاعمرو
بادارة: كمال مشيعل وأوالده
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األخبار1427.02.2015

امــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاض
رزق خـــوري  خــلــود  بقلم: 

     

     
   
  
    
      
      
      
     
     


  
  
  
  
 
         
    

    
 
       
  


   
      
  
 

صندوق بني معروف يوزع 220 منحة 
الجامعيني الــطــالب  على  دراســيــة 


220202
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مريم دافيد - فتاحة  
عالمة غيب مختارة لعام 2000

شارع غيورا 71/14  
0522988187طيرة الكرمل   04-8576066
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ــــــش  ــــســــرية الــــشــــاعــــر مـــحـــمـــود دروي م
َّـ أسبوع اللّغة العربية َّـ إعدادية إبراهيم نمر حسني



السلة أالفضل بالسعر االرخص فـــي 



السلة أالفضل بالسعر االرخص فـــي 



ــــ     ــــ ــــ ــــ  ( ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ــــــ ــــــ  ــــــ ــــــ )، ــــــ ــــــ 9865768-04ـــــــ 

100
250
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049501514شفاعمرو بجانب بنك مركنتيل
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تقارير خاصة2027.02.2015
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ــــدة ــــائ ــــف ــــض ال ــــف ــــد قــــــــــرار خ ــــع ب
لتثبيت  ــوقــت  ال حــان  مــايــزلــيــك:  دودي 
ـــى قـــــــروض اإلســــكــــان ـــل ــــدة ع ــــفــــائ ال

مبناها  تــفــتــتــح  آفــــاق  كــلــيــة 
 .. ــرو  ــم ــاع ــف ش َّـ  الـــجـــديـــد 
آفاق   لكلية  اِّـوافقة  اِّـناسبة نزف بشرى  بهذا   : أيوب  عماد 
الرائدة بالبالد  اللقب األول من أحد الجامعات  على تعليم  
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 للبيع في شفاعمرو والمنطقة

ارض عمار حي العني شفاعمرو

للمعنيين يرجى االتصال
050-7464474 

للبيع دار طابقني َّـ عبلني

نشرتي اراضي,زراعية,صناعية,عمار
 َّـ شفاعمرو واِّـنطقة

ارض 5 دونم شرق مسلخ شفاعمرو

ــة الـــســـبـــت... ارتــــفــــاع 38  ــل ــي ل
ــــار الـــوقـــود  أغـــــــورة عـــلـــى أســــع

       
   38     
          ""  
    23.2%         
6.46    95      
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جروس سكر سوجات

2490

محدد لوحدة واحد 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

طحين مان

1990

محدد لوحدة واحد 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

خاضع لشروط الحملة  ال ازدواجية بالحمالت   الصور للتوضيح فقط  الخطأ وارد ومردود

شوكوالطة شاحر 0.5 كيلوا

890

محدد لوحدتين 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

رز ياسمين الشقحة االصلي 5 كغم

XL بافال عليت

1890

بيتي بير أوسم 1.75 كغم

1690

كلور بربار اونيكس

190

محدد لـ 3 وحدات 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

ورق تاتش 40 لفة

1990

كعك عليت

1590
2

زوج معكرونة اوسم 500 غرام

790

,,XL,, كرتونة اكس ال زوج مغربية اوسم

790

نس كافية جيكوبس

2490

محدد لوحدتين 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

نس كافية عيليت

1390

محدد لوحدة واحد 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

الزانيا بيريال طحينة االمير 1 كيلوا

14902890

محدد لوحدة واحد 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

سداسية ارسي كوال سبرينج 1 لتر

1190
3

عصير تال  و طاري سداسية شويبس 2 لتر

3490
2

1000
3

3490
2

2500
2

5890

بشروة فوق الـ 100 ش.ج

تشكيلة معجنات שלושת האופים

3000

500 غرام جبنة عيمكحليبعجينة صفيحة زوغلوبك

990790
2

1990

تايد 8 كيلوا زوج معجون اسنان كولجيتكولون 8 كيلوا

1590

شريمس 1 كيلوا

5500

حمص احال 750 غرام

1590
2

طونا الشقحة 140 غرام

ثالثية معقم حمامات كلين

890

2

بوريكس معدنوت

890

قهوة أبو سلمى 1 كغم

2990

علبة راحة 
هدية

مطري سود مركز 1 لتر

790

دواء جلي فيري 0.65 لتر

690

Air Valse معطر جو

1000
4

ذرة المرح وبنذورة تميتوا

1000
3

ماء نار سانوا 00

890
2

منظف زجاج فيكس 1 لتر

1000
2

محارم رطبة

190

معلبات خيار/ فلفل قرون وزتون

1000
4

פרהוד סנטרخاضع لشروط الحملة  ال ازدواجية بالحمالت   الصور للتوضيح فقط  الخطأ وارد ومردود

محدد لوحدتين  وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

4490 3990

محدد لوحدتين 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

محدد لوحدتين 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

1090
3

بشروة فوق الـ 100 ش.ج
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جروس سكر سوجات

2490

محدد لوحدة واحد 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

طحين مان

1990

محدد لوحدة واحد 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

خاضع لشروط الحملة  ال ازدواجية بالحمالت   الصور للتوضيح فقط  الخطأ وارد ومردود

شوكوالطة شاحر 0.5 كيلوا

890

محدد لوحدتين 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

رز ياسمين الشقحة االصلي 5 كغم

XL بافال عليت

1890

بيتي بير أوسم 1.75 كغم

1690

كلور بربار اونيكس

190

محدد لـ 3 وحدات 
وعلى شروة فوق الـ 100 ش.ج

ورق تاتش 40 لفة

1990

كعك عليت

1590
2

زوج معكرونة اوسم 500 غرام

790

,,XL,, كرتونة اكس ال زوج مغربية اوسم

790

نس كافية جيكوبس
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معرض الســـــندس 

 تنزيالت 60%  
Delta على بيجامات

3بــ 100ش.ج 
على طقومة ايلغانت بناتي 

3بــ 100ش.ج 
على جزمات بناتي 

رد 
 وا
طأ
لخ
 وا
يح
ض
تو
 لل
ور
ص
ال

2بــ 100ش.ج 
على جاكيتات والدي/بناتي 

50ش.ج 
عبايات +بيجامات ستاتي 

1+1 على بيجامات 
  Lee Coper 

 بادارة : سعاد ابو سعدة   
   شفاعمرو حي البركة 04-9860231

 تنزيالت هائلة 
على مالحف وحرامات شتوية  

مل 
لحوا

س ل
مالب

صي  
شخ

رتاد 
  اس
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التدخني... يؤثر على الدماغ والتفكري
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نصف ساعة رياضة خري من قنطار عالج 
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الفوائد الطبية للقهوة بعيداً عن األساطري



  Light Market حملة  فقط ألعضاء نادي
السلة أالفضل بالسعر االرخص فـــي 

4 بـــ 10ش.ج 3 بـــ 10 ش.ج  4 بـــ 10ش.ج 

شعرية اكياس حليب  אסם معكرونة  אסם 

250 غرام  250 غرام 

15.90ش.ج  2 بـــ 17.90ش.ج   09.90ش.ج 

سائل للجلي معجون للجلي سائل للجلي 

1.5 لتر  3.5 كغم 

2 بـــ 14.90ش.ج  14.90 ش.ج  16.90ش.ج 

ورق مطبخ بسكوت   زيت ذرة  
شقحة 

1.75 كغم 

פלמוליב 

פתי בר 

 אסם 

פירי אמה 



2627.02.2015

دريد لحام يبيع "سروال غوار " لتدفئة أطفال سوريا

الفن

بعد ٢٤ ساعة من انفصالهما...عودة اِّـياه 
إُّـ مجاريا بني جورج الراسي وجويل حاتم

      24  
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2014     

تستعيد  ــد  ــي عــب نــبــيــلــة 
جديد ـــوك"  ــــ"ل ب شــبــابــهــا 
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ِّـاذا غضبت أمل حجازي من رامي عياش???
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   ”        
            
             
“          

هيفاء وهبي:"اتمنى أن أكون مثل أحالم"
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(1

1800-702106



049501514شفاعمرو بجانب بنك مركنتيل
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