


األرخص 
 َّـ البالد 

فرع  
جديد 

نتزود بالوقود  
ونوفر اآلالف من الشواقل! 

محطة وقود شفاعمرو... مدخل الناعمة 
مركز تجاري اخوان سمارة 

شركة فؤاد ريان واوالده م.ض 

ثورة الوقود تبدأ في محطة وقود شفاعمرو 

דור אלון 

لرت 95

لرت سولر 
5.63
5.43
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األخبار

WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا

ـــــة نـــجـــار ـــــام ـــــه اعالناتكم0525363507رئـــــيـــــس الــــتــــحــــريــــر :ت لحجز 
ntohama@gmail.com الربيد االلكرتوني

ــــــــع الــــــســــــالم مــــــــوق

فــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــس04-9862725
ــــــــــــون076-5400464 ــــــــــــف ــــــــــــل ــــان حــايــكت ــــم تــصــمــيــم الــــجــــرافــــيــــك: اي

ــــــار ــــــة جن ــــــام ــــــه ت
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الشارع  َّـ  العمل  انطالق   - شفاعمرو 
االلتفاَّـ َّـ حي العني، بتكلفة ٦ مليون شيكل

ــيــد عــب ــــــو  أب ـــني  ـــع م  

ــرو ــم ــري اطــــبــــاء شـــفـــا ع ــب ــك ــــــــا ل وداع
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ــداء ــن ال ــوا  ــب ــل ف تــنــاديــكــم  فلسطني 
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ام جريمه وطنيه مالحقه سياسيه 
ابــــــــو بـــــاســـــل خــــــوري 



 شفاعمرو  –جمعية رسل املستقبل 

 تستضيف  

 الضغط النفسي ليس قدرا  RELAXمحاضرة 

 يقدمها:

 

 

 

       

 البروفيسور رياض اغبارية                    البروفيسور مروان دويري                        

 م األدوية وفيسيولوجيا الجسم    متخصص بعلو                       متخصص بعلم النفس العالجي والطبي       

 

 في قاعة السيدة العذراء الرعوية. 19:00الساعة  19/10/16يوم األربعاء الموافق وذلك 

 

  5663268-050/  6522174-050:  للتسجيل على أرقام          شيكل   30قيمة الدخول: 

 تتناول المحاضرة:

الضغوطات المرافقة لحياتنا األسرية والمهنية واالجتماعية واألخطار النفسية والجسدية الناتجة 
 لضمان حياة سليمة نفسيا وجسديا. طرق مواجهة الضغوطات عنها.

 �مل حضوركم ودعمكم ملسرية طالبنا اجلامعيني حيث خيصص ريع األمسية لدعم صندوق الطالب
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الطالب َّـ مدرسة  أمور  أولياء  اجتماع 
شفاعمرو   – اإلعدادية  خطيب  عاطف 
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شفاعمرو  َّـ  وذخـــــرية  ــحــة  أســل ضــبــط 
وكفركنا والزرازير  الزنغرية   والناصرة وطوبا 
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يعود  الشفاعمري  الهوائية  الدراجات  منتخب 
بانطباعات رائعة من اِّـعسكر التدريبي َّـ اِّـانيا
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ــحــمــل الــرقــم  الــطــفــل "ولــــيــــد" ي
غــزة ســكــان  تـــعـــداد  َّـ  ــون  ــي مــل  2



 

     
    


مشتبهة  حــيــفــا  ــن  م عــربــيــة  ــاة  ــت ف اعــتــقــال 
ــق مــفــتــوحــة   ــاط ــن ــم بـــاشـــعـــال حـــريـــقـــني ب



21-22
10/2016





דגם מילודי  דגם קנטברי  דגם בולוניה 

باب رئيسي عادي  
بدون ملبن (ציפוי וינוריט) 

باب رئيسي عادي  
مدهون فقط 

רב בריח אורגינל רב בריח אורגינל ידית ניקל 

דגם פרובנס 

بإدارة ابراهيم النجمي ابواب النجمي 

1500ش.ج 
1200ش.ج 

1800ش.ج  السعر يشمل التركيب  
وال يشمل الملبن 

السعر يشمل التركيب ويشمل الملبن 

السعر يشمل التركيب ويشمل الملبن 

السعر يشمل التركيب  
وال يشمل الملبن 

2000ش.ج 

بيع تصليح وتركيب جميع انواع االبواب 

حملة على االبواب من صنع شركة                 تخفيضات هائلة 

6058938-0775012910052شفاعمرو -حي عين عافية 

%50حملة على ابواب المعرض 

ابواب داخلية פולימיר (عضم) ابتداًء من 
باب داخلي  סטנלי+משקוף   

דלתות אלנגמי 
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يــمــوتــون  انـــســـان  الـــف   433: جــديــد  ــحــث  ب
ــر  ــم ــت ــس ـــا بـــســـبـــب الــــجــــلــــوس اِّـ ـــوي ـــن س
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اقامة حفل هيثم  ِّـنع  اِّـلعب  داعش وحرق  بتأييد  الطيبة  ٣ شبان من  اتهام 
خاليلة والتخطيط لحفر نفق من الطيبة اُّـ القرية الفلسطينية خربة جبارة











 

     
     
    16.10
      
     

      

     
       
      
        
      
       
    
    
      
       
    
     
      
      
     

ـــي  ـــال ـــأله ـــــرابـــــطـــــة الــــقــــطــــريــــة ل ال
ــة ــي ــس ــن ــك ال األهــــلــــيــــة  ــــــــــدارس  اِّـ َّـ 
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مشتبهني  ثـــالثـــة  ـــال  ـــق ـــت اع تـــمـــديـــد 
الفحم ام  مـــن  ــة  مــحــاجــن ــني  ــس ح بــقــتــل 
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الوالدين  مصروفات  األخـــرية:  السنوات  َّـ 
اضعاف  6 ارتفعت  النهارية  الروضات  على 
•       رئيس لجنة رقابة الدولة كارين الهرار: "َّـ السنوات االخرية 
النهارية اُّـ ماكنات إلخراج االموال من االهالي" الروضات  تحولت 
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-12-25 من  البسيخومرتي  امتحان  موعد  تقديم 
2016 اُّـ 23-12-2016 لتزامنه مع عيد اِّـيالد اِّـجيد
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أول بطولة لشواء اللحوم َّـ األرجنتني
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خشية اإلعصار.. سيارته تنام بجواره َّـ الغرفة!
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تزوجت ألسبوع واحد فقط لتتخلص من كلمة "عانس"
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ـــــــــاي فـــــايـــــف“...وضـــــعـــــيـــــة  ”ه
ــي ــف ــل ــســي جــــديــــدة اللــــتــــقــــاط ال
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مصرية تزن نصف طن ولم تخرج من منزلها منذ ربع قرن!
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ـــــــــارم تــــــعــــــرض ـــــــــوف ـــــــــم ـــــــــوس ـــــــــة ك ـــــــــرك ش
كيف  مجموعة  مــن  اإلســتــحــمــام  مستحلبات 
واللـفندر والـفـانيل  الهند  جــوز  بــروائــح   Milk
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عكا عــزرائــيــلــي  كنيون  َّـ  "تــروِّـــانــيــا" 
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اتحاد اِّـياه والصرف الصحي منطقة شفاعمرو يوزع شهادات تقدير لعدد من موظفي اإلتحاد واِّـقاولني العاملني معه 
اِّـوظفني  ــم  طــاق ـــأن  ب شــفــاعــمــرو  منطقة  ــاه  ــي اِّـ ــاد  ــح ات َّـ  أثــبــتــنــا  لــقــد  حـــجـــازي:"  أحــمــد  د.  االتـــحـــاد  عـــام  ــر  مــدي
االتــحــاد" ــن  ــائ وزب اِّـختلفة  اِّـــؤســســات  مــع  النظري  منقطع  ــاون  ــع وت تــامــة  بمهنية  يعملون  ــاد  ــح االت َّـ  والــعــامــلــني 


     

      
 
      

     
      
      
      


      
     
     
       
       
     "  
      
   

     
     
  
     
"   
     " 
      
       
"      



      
       

        

  "  "  
      
       
"      

إدارة وأعضاء قسم الشبيبة َّـ بلدية شفاعمرو 
َّـ زيارة شكر التحاد اِّـياه منطقة شفاعمرو
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ــــد حـــــازم  ــــم ـــــي أح ـــــالم اإلع
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خمس دول َّـ العالم تتحكم بمصري البشرية
  ظلماً من خالل حقها َّـ استخدام "حق الفيتو"
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درامــا البيئــة الشفاعمريــة
ــزّام ع ســامــي  ـــارون  م بقلم: 
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ـــــــــوري خ ــــــد  ــــــي ع حــــــــــــامت  د. 

مقاالت واخبار

زهــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر دعــــــــــــيــــــــــــم
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ــزركــش ــم  اِّـ ــحــل ــب الــجــامــعــي ال ــطــال  ال
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االول)                                                             ــجــزء  ــني(ال ــن اإلث  أم
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مؤتمر  اول  ــد  ــق ــع ل ـــادر  ـــب ت ــت  ــي ــالل ك
ألويتها جميع  يضم  العلمية  لألبحاث 
ــــزة امـــتـــيـــاز  ــــائ ـــــال تـــحـــصـــد ج ـــــي ـــة رشــــــا نــــصــــار دان ـــاحـــث ـــب ال
الـــكـــبـــد األمـــريـــكـــي ــا َّـ مـــؤتـــمـــر امـــــــراض  ــه ــحــث ـــارك ب ـــش ـــي وس
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12 نوعاً من األطعمة لتعزيز اِّـناعة ضد تقلبات الطقس
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ــك..  ــان ــن ــى بــيــاض أس لــتــحــافــظ عــل
ــات ــروب ــش ـــذه األطــعــمــة واِّـ احــــذر ه
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قوة اِّـصافحة دليل على الحالة الصحية الجيدة
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الحمية تفسد   4 الـــ  األطعمة  هــذه 
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ـــــدا عــطــيــة تــحــتــفــل بــخــطــوبــتــهــا إُّـ  روي
مناسرتلي إسماعيل  أكــاديــمــي  ستار  نجم 
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ـــن يــقــدم وائــــل كــفــوري  أي
األوُّـ؟ لــلــمــرة  ـــده  جـــدي
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غادة عبد الرازق تعود بِ ”أصل ماما حلوة“

     
    
      
       
      


      
  6     
  Royal Drury Lane  
     
2016      

ما الذي يجمع نانسي عجرم وسعد اِّـجرد؟؟؟




           
          

حــــســــن الـــــــــــرداد يـــعـــرتف 
غريبة فــوبــيــا  ــن  م بمعاناته 



 انتقلنا الى محلنا الجديد مقابل دوار صندوق المرضى كالليت 
فاهًال وسهًال بكم 

بإدارة: جريس عزام 
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