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امل������س������ي������ح ق������ام

كل عام وأنتم  بألف  خري
ح����������ق����������ًا ق��������ام



األخبار210.04.2015

WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا

رئ����ي����س ال����ت����ح����ري����ر :ت����ه����ام����ة ن���ج���ار
ق�����س�����م االع�����������ان�����������ات: ن����ب����ي����ل ن����ج����ار
حايك اي���م���ان  واالع����ان����ات:  ال��ج��راف��ي��ك  ت��ص��م��ي��م 

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

م������وق������ع ال�����س�����ام
ف��������اك��������س04-9862725
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ب��ي��ان ج��ب��ه��ة ش��ف��اع��م��رو ال��دي��م��ق��راط��ي��ة :

حداد  م��راد  وراء  ينجر  ان  البلدية  رئيس  على  عتبنا 
الواحد  البلد  البناء  الكفاحية  الصف  وح��دة  بتقسيم 
شفاعمرو كرامة  عن  للدفاع  ِب��َأالفِ��ه��م  هبوا  الذين 

ا�شدرت جبهة �شفاعمرو الدميقراطية بيانا حييت 
�شراحه  اطالق  مبنا�شبة  قدري  با�شل  ال�شاب  فيه 
بعد �شجن اكرث من �شنة وذلك بتهمة قتل املجرم 
ننت زادة , قاتل ابناء بلدنا االبرياء . واننا اذ ن�شد 
ال�شعادة  ولعائلته  له  ونتمنى  با�شل  ايدي  على 
مبنا�شبة اطالق �شراحه, كما نطالب امل�ش�ؤولني يف 
املعتقلني.  باقي  �شراح  اطالق  احلاكمة  امل�ؤ�ش�شه 
با�شل  �شراح  باطالق  و�شرورنا  فرحتنا  ي�م  ويف 
ممثل  ح��داد  وم��راد  البلدية  رئي�س  اب��ى   . ق��دري 
ال�شاب   ا�شتقبال  حفل  باقامة  باالنفراد  التجمع 
التي  ال�شعبية  اللجنة  اع��الم  ب��دون  ق��دري  با�شل 
رافقت ق�شية املعتقلني ملدة ثماين �شن�ات هادفني 
 . �شيقة  وانتخابية  حزبية  ملكا�شب  ا�شتثمارها 
مراد  وراء  ينجر  ان  البلدية  رئي�س  على  عتبنا 
حداد بتق�شيم وحدة ال�شف الكفاحية البناء البلد 

كرامة  عن  للدفاع  باالفهم  هب�ا  الذين  ال�احد 
جماهري  فيه  ت�حدت  الذي  ال�قت  يف   . �شفاعمرو 
�شعبنا العربي الفل�شطيني يف ال�طن باقامة قائمة 
م�شركة . اال ان مراد حداد ا�شر على الرج�ع اىل 
ال�شعبية  اللجنة  ان  االنق�شامية.  الفئ�ية  نزعته 
يف  القرار  ا�شحاب  تطالب  واع�شائها  ورئي�شها 
املعتفلني  باقي  �شراح  باطالق  احلاكمة  امل�ؤ�ش�شة 
العمل وك�شب  تاهيلهم يف  اىل جانبهم حتى  وتقف 
لقمة العيي�س. ان هذه الق�شية العادلة هي ق�شية 
�شاهم�ا  الذين  ال�شفاعمريني  ووج���دان  �شمري 
وان  بلدهم  كرامة  عن  للدفاع  امل�ؤلفة  باالفهم 
مِلَ��اأَِرب  امل��ش�ع  هذا  ا�شتغالل  يحاول  كان  اي 
ل�شفاعمرو  خيانة  هي  �شيقة  وحزبية  �شخ�شية 
اننا  ك��رمي��ة.  ح��رة  �شفاعمرو  عا�شت  واه��ل��ه��ا. 
�شعبنا. خدمة  يف  وجاهزون  باق�ن  العهد  على 

لنا  وفتح  وقل�بنا  بعق�لنا  بنيناه  �شرحاً 
جريحاً  ليدمى  اكبادنا,  فلذات  لي�شتقبل  اب�ابه 
ال�شمائر. تتحرك  ان  يتطلَّب   مما  منقذ,  دون 
الكاث�ليكية  الثان�ية  اال�شقفية  امل��در���ش��ة  
لينعم�ا  اأوالدن��ا  وا�شتقبلت  بلغت  ب�شفاعمرو 
�شبيال,  اليه  ا�شتطاع�ا  ما  العلم  من  وينهل�ا 
واالأمهات  كاالآباء  يعمل�ن  واملعلم�ن  فاملدير 
ل��ل��ح��ر���س ع��ل��ى اوالدن�����ا م��ن غ��ب��ار احل��ي��اِة 
ويخاف�ن عليهم كما ل� كان�ا ابناًء وبناتاً لهم. 
 , النا�س  كل   , والنا�س  واالأبناء  االأهايل  ونحن 
على  ال�شامخ  ال�شرح  هذا  نرتك  ا�شتثناء,  دون 
مدار �شنني ط�يلة  من الزمن يرزح حتت عبَء 
الهّم واحل�شاب ملا �شيك�ن غدًا وال ن�شاأل انف�شنا 
�ش�ؤااًل واحدًا: اين نحن من هذا املكان البا�شق, 
اين نحن وماذا نفعل من اجل احلفاظ عليه ؟؟!.

ومل��اذا  ؟  للعاملني  م��ن��ارة  ليبقى  فعلنا  م��اذا 
وع��بٍء  هم�م  من  بداخله  يج�ل  ما  نتجاهل 
االأخري  ويف  العلمي؟  والطاقم  املدير  يتحملها 
وملاذا  مل��اذا  ال��ّل���م  لهم   ون���ّج��ه  اليهم  نذهب 
يف  للم�ش�ؤولني  اي�����ش��اً  و���ش���ؤايل   ,!!! ومل���اذا 
ينتم�ن  امل��در���ش��ة  ط���الب  اول��ي�����س  ال��ب��ل��دي��ة 
وبالتايل  عنها  غ��رب��اء  ه��م  !ام  �شفاعمرو  اىل 
ي��ت��م ا���ش��ت��ث��ن��اءه��م ل�����ش��ح��ة امل��ي��زان��ي��ات ؟!.
وهنا يح�شرين بيت ال�شعر الذي فيه يق�ل ال�شاعر :

 ذه�����ب ال����ذي����ن ح����َم�����ا ح��ق��ي��ق��ة ع��ل��م��ه��م 
 وا����ش���ت���ع���ذب����ا ف���ي���ه���ا ال�����ع�����ذاب وب��ي��ال 
�شاهدمت  ه��ل   , امل��در���ش��ة  اىل  م��رة  دخلتم  ه��ل 
املعدومة  وخم��ت��رات��ه��ا   , ال��ف��ق��رية  مكتبتها 
ه���ل راأي���ت���م ���ش��اح��ات��ه��ا امل��ه��م��ل��ة واأروق��ت��ه��ا 
ال�شيقة  غ��رف��ه��ا  ع��اي��ن��ت��م  ه���ل    , اخل���ط���رة 
وم��ال���ش��ق��ت��ه��ا ؟! ه���ل وه���ل وه��������ل....!!؟ .

ال�شبب  عن  البحث  غمار  يف  اخل��س  اأري��د  ال 
�شاحب  على  باالأ�شا�س  يع�د  ال��ذي  الرئي�س  
املدر�شة واملطرانية  وامل�ش�ؤولني فيها بل اأود اأن  
ثانياً  , جميعكم  اواًل ولكم  لنف�شي  ل�مي  اوّجه  
عماَّ نحن  عليه وهذه  ال�شك�ت  نر�شى  !! كيف 
املدر�شة تعاين من فقر يف امل�ارد ومن غنًى  يف 
طاقاتها  كل  ت�شتنفذ  التي  الب�شرية  الطاقات 
.!! واحد  اآن  يف  والب�شر  احلجر  على  لتحافظ 

 , املدر�شة  ادارة  لنتكاتف ح�ل  �ا وتعال�ا  هلمُّ
بدعم  ونق�م  ومربيات  مربني   , مديرًا ومعلمني 
الثاين  البيت  مبثابة  تعتر  التي  املدر�شة  هذه 
الأوالدنا فلذات اكبادنا , ما هذا ال�شمت املدّوي 
بدال   , نذهُب  ال  ملاذا  ؟  قبلنا  من  ر  مرَّ والغري 
لنمد  املدر�شة  اىل   , الهدام  والنقد  ال�شراخ  من 
وان  واإمكاناته   امكانياته  ح�شب  كل  الع�ن  يد 

ا�شتطعنا اأن نبني مدر�شة ع�شرية تليق باأوالدنا 
لهم  املاطر وال يجدون  الي�م  يغرق�ن يف  الذين 
�شاحة او باحة تغطي روؤو�شهم من املطر !,ويف 
ايام ال�شيف القائظه يتلّ�ون ويبحث�ن عن ظّل 
  . احلارة  ال�شم�س  ا�شعة  من  ليحتم�ا  اجلدران 
يف  يتهياأ  اأن  �شمري  ذي  �شفاعمري  كل  انا�شد 
ونفتح  �ش�اعدنا  عن  ن�شمر  وان  املقبلة  االيام 
قل�بنا وجي�بنا لندعم م�شرية العطاء , م�شرية  
االأوان  اآن  ,الأنه  املدر�شة  لهذه  والتقدم  العلم 
اروقة  ما يجري يف  نتفهم  ان  االأوان  قبل ف�ات 
املدر�شة من ام�ر ال تتعلق بالدرا�شة الأننا على 
مدير  راأ�شه  وعلى  التعليمي  الطاقم  ب��اأن  ثقة 
للحفاظ  با�شتطاعتهم  ما  كل  يعمل�ن  املدر�شة 
على طابع ورونق املدر�شة التاريخي والنه��س 
امكانيات. م��ن  عندهم  م��ا  ب��ق��در  علمياً  بها 

ل��ق��د ا���ش��ت��ط��اع��ت ���ش��ف��اع��م��رو ب��ن��اء امل��در���ش��ة 
وجه�دكم  بدعمكم  االب��ت��دائ��ي��ة  اال���ش��ق��ف��ي��ة 
باإعادة  نق�م  ان  املانع  فما   , ال�شخي  وترعكم 
ثان�ية  م��در���ش��ة  ل��ب��ن��اء  واالحت����اد  ال��ل��ح��م��ة 
والنا�س   , والبلدية  املطرانية  تدعمها  ع�شرّية 
. !؟  ب��ال��ذات  االي���ام  ه��ذه  ويف  ؟!  النا�س  ك��ل 
يف  امل�ش�ؤولني  كل  اىل  اوجهها  اخ��رية  وكلمة 
دون  وال��غ��رية   املحبة  داف��ع  م��ن  �شفاعمرو 
اأعمال  رج���ال   , ومطرانية  بلدية  ا�شتثناء 
والنا�س  نف�ٍذ  ا�شحاب   , م�شالٍح  وا�شحاب 
اأن ي��درك���ا امل���ق��ف ق��ب��ل ف���ات  ك��ل ال��ن��ا���س 
املطران  �شيادة  رعاية   حتت  وخا�شة  االوان 
املحب�ب  الطائفة  وراع���ي  ب��ق��ع���ين   ج����رج 
ي�شتطيعان  اللذين   بح�ث   ان��دراو���س  االأب 
اق��ام��ة ه��ذا امل�����ش��روع ,رغ���م ك��ل ال��ع��راق��ي��ل , 
.! العزيزه  البلدة  هذه  يف  باأهلينا  م�شن�دين  

م�شلحة  ي��خ��دم  مل��ا  ����اد  االحتحِّ ال��ي���م  دورن����ا 
الأَن  بها  يتعلم�ن  ال��ذي��ن  وال��ط��الب  املدر�شة 
. الق�شد  وراء  من  والّل  واليكم  منكم  ه���ؤالء 

املدرسه االسقفية الثانوية "الضمائر" الغائبة !!
بقلم : د. مازن بابا , محام 

عشية  الشعانني ... عشرات مخالفات السري الخطرية 
س���ح���ب رخ�����ص س���ت���ة س���ائ���ق���ني وم�����ص�����ادرة س���ي���ارات���ه���م

مدينة  يف  ال�شري  ل�شرطة  وا�شعة  حملة  �شمن 
ع�شرات  حترير  مت  املا�شي  اال�شب�ع  �شفاعمرو 
رخ�س  �شحب  منها  اخلطرية,  ال�شري  خمالفات 

القيادة ل�شتة �شائقني ملدة 30 ي�ما , اثنان منهم 
اخران  واثنان  قيادة  رخ�س  بح�زتهما  تكن  مل 
. م��راف��ق  دون  واخ����ران  م�شح�بة  رخ�����س  م��ع 







حمالت وتنزيالت كبرى على عدة العمل والدهانات 
 סופר קריל לבן 

 18 ליטר  

   200A - מיישר זרם אלקטרוני
לריתוך-6010 כולל מסכה אלקטרונית 

מהדק אדמה 
PC2014  

  800

מסור אספלט 
CS502 

מכונת שטיפה 
 110 באר 

  495

  197

  598

10.8V מברגה אימפקט
2AH שתי סוללות

פטיש חציבה 11316

  2250

والعديد من الحمالت داخل اِّـعرض 
االسعار ال تشمل القيمة اِّـضافة 

اخوان عوكل 

شفاعمرو  04-9865566
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شفاعمرو يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ش��ع��ان��ني  وم���س���رية  اح��ت��ف��ال  ت��رص��د  ال���س���ام 



7 10.04.2015



199 299

99

69

3959

39

119

39

149

199

89

199119

49

تجدد دائم تشكيلة ضخمة من العاب التفكيرية والتسلية

1399 1999

חדרי תינוקות

29

كل ما يلزم الطفل تحت سقف واحد
35

04-6464412

א.ת . שפרעם  04-6464412

סמי הכבאי

حمالت أعياد الربيع بدأت   في

50%

¿ ¿ ¿ ¿
 ¿  ¿ ¿ ¿ ¿

¿

ˆ أسعار خاصة    ˆ جودة عالية  ˆ خدمة مميزه

07
77

05
17

40
ום

רס
ופ

ה 
יק

רפ
49ג 129

99

99

98 149119

89 89

169129

119
79

89

39

'

169
319 149

BMW
12v

8491190

59
199

159

3

125

69

89

36v

69

149

399
299

319

219

149

89

139

189

89

399
249

69

649
6v



199 299

99

69

3959

39

119

39

149

199

89

199119

49

تجدد دائم تشكيلة ضخمة من العاب التفكيرية والتسلية

1399 1999

חדרי תינוקות

29

كل ما يلزم الطفل تحت سقف واحد
35

04-6464412

א.ת . שפרעם  04-6464412

סמי הכבאי

حمالت أعياد الربيع بدأت   في

50%

¿ ¿ ¿ ¿
 ¿  ¿ ¿ ¿ ¿

¿

ˆ أسعار خاصة    ˆ جودة عالية  ˆ خدمة مميزه

07
77

05
17

40
ום

רס
ופ

ה 
יק

רפ
49ג 129

99

99

98 149119

89 89

169129

119
79

89

39

'

169
319 149

BMW
12v

8491190

59
199

159

3

125

69

89

36v

69

149

399
299

319

219

149

89

139

189

89

399
249

69

649
6v



1010.04.2015

يهنيء المحتفلين بعيد الفصح المجيد 
أعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات 

يلجاأ  الأن��ه  للكاتب,  االأه��م  املعني  الثقافة  تعتر 
فيها.  والّتعّمق  اأفكاره  تط�ير  يريد  عندما  اإليها 
اآفاق  عن  يبحث  �شخ�ٍس,  لكل  دلياًل  الثقافة  تعتر 
من  يدور  ما  كل  على  حتت�ي  اأو�شع,  معل�ماتّية 
الذاتي  التثقيف  فاإن  لذلك  م�شتجدات واخرتاعات. 
ترى  اأحدهم  فاإن حّدثت  كاتب,  لكل  ا  �شروري جدًّ
الثقافية,  ال���روح  فيه  تتجلى  م��ع��ق���اًل,  حديثه 
االآخرين. لدى  جيًدا  انطباًعا  يثري  ُوِج��د  فاأينما 
بني  النف�ر  من  ن�ًعا  تخلق  قد  االأدبية  احل�شا�شية 
الُكّتاب اأنف�شهم, عندما تف�شل بينهم ه�ة التبّجح, 
ا  لذلك تعمل الثقافة على َج�شرها, تخلق بينهم ج�ًّ
الُكّتاب...  بني  الثقة  بناء  يف  ُي�شهم  مرًنا,  ح�ارًيا 
الكتابة جت�شد الروؤيا الثقافّية للكاتب ب�شكل ظاهر 
كتابة  يتحا�شى  لذلك  كتاباته,  خالل  من  للعيان, 
االإبداعي...  بجديده  القارئ  فكر  ُت��رثي  ال  م��ادة 
قبل.  م��ن  يجهلها  ك��ان  باأ�شياء  اأف��ك��اره  ُت��رثي  ال 
الثقافة متنح الكاتب القدرة على العطاء امل�شتمر, 
التي  الكثرية  املجتمع  مل�شاكل  اإدراك��ه  خالل  من 
يعاجلها  كي  لها,  متيقًظا  يك�ن  اأن  منه  تتطلب 
بع�س  يخ��س  والذكاء.  النباهة  منها  ت�شع  بروؤيا 
ال  اأ�شح  مبعنى  الكتابة,  يف  عدة  جماالت  الكّتاب 
يرّكزون يف جمال اإبداعهم على م��ش�ع واحد, الأن 
االإدراك وال�عي ُهما جزاآن ال يتجزاآن من الثقافة, 
الكاتب. عقلية  يف  الفكري  الّن�شج  يبعثان  اإذ 

يبقى  اإذ  نفًعا,  ُيجدي  ال  ثقافة  دون  من  اإب���داع 
االإبداعية  حركته  مينع  حم���دوًدا,  الكاتب  فكر 
الثقافة  انعدام  اخ��رى.  اآف��اق  يف  ُقُدًما  امل�شي  من 
حمدودة  الثقافية  اآفاقه  تبقى  االإن�شان,  فكر  َي�شل 

املعامل... الثقافة لها مدخل وحيد وه� عن طريق 
الُكّتاب  اأذه���ان  جتعل  التي  ال�ّشاملة,  ال��ق��راءة 
منفتحة غري متق�قعة يف عاملهم اخلا�س, جتعلهم 
االآخ��رون.  يراه  عما  خمتلف  ب�شكل  احلياة  يرون 
فقط  ولي�س  للجميع  ا  هامًّ عن�شًرا  الثقافة  اأعتر 
هي  الثقافة  وللفتيات,  لل�شبان  فبالن�شبة  للكّتاب, 
االجتماعي  منطقهم  َبلَ�رِة  نح�  ال�حيد  الطريق 
ال�شليم, ليتعامل�ا مع االأمر ال�اقع بتفّهم. الثقافة 
ال  هنا  اأنا  ت�شّرفاتهم.  لتهذيب  االأمثل  الطريق  هي 
اأجتاهل اأهمية الِعلم, فه� ُيك�ِشب ال�ّشبان والفتيات, 
ويقّربهم  اخت�شا�شهم,  جمال  يف  العلمية  املعرفة 
حديثة  اآراء  لديهم  وت�شبح  املتعّلمني,  طبقة  من 
الّثقافة حلقة ال��شل بني  ُت�شّكل  غري تقليدية, كما 
امل�ا�شيع العلمية, الأن الِعلم منبع الثقافة التعليمية, 
للجميع. املعل�ماتية  املعرفة  منبع  والثقافة 

الثقافة ضرورة مُلحَّة للمبدعني
ع��ّزام س��ام��ي  م����ارُون  بقلم: 

مقاالت وتقارير خاصة

االنجازات: بحصد  يستمر  املياه  اتحاد 
االت���ح���اد ي��ت��أه��ل ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى االع����رتاف 
ب��ث��اث��ة م��ع��اي��ري اي�����زو ج���دي���دة واض��اف��ي��ة

احل�شانة  وادارة  االجتماعية,  امل�ش�ؤولية  ادارة 
املعل�مات منظ�مة  اأم���ان  وادارة  الت�شغيلية, 

منطقة  ال�شحي,  وال�شرف  املياه  احت��اد  ي�شتمر 
�شفاعمرو, بح�شد املزيد من االجنازات واالعرتافات 
الأعلى  التاأهيل  عن  امل�ش�ؤولة  امل�ؤ�ش�شات  قبل  من 
املت�قعة  النتائج  �شمن  ذلك  وكل  املهنية,  املعايري 
االدارة  وجمل�س  العام  املدير  جله�د  والطبيعية 
االحت��اد. يف  العاملني  وع��م���م  االأق�����ش��ام  وم���دراء 

ث�����الث�����ة م����ع����اي����ري االي�����������زو اجل������دي������دة: 
وال�شرف  املياه  الحت��اد  العام  املدير  ت�شلم  وق��د 
من  ر�شالة  ح��ج��ازي,  مطلق  احمد  د.  ال�شحي, 
باأن  تفيد  الدولية,  التاأهيل  خلدمات  رونيت  �شركة 
مت  التي  الفح��شات  يف  جنح  اأن  بعد   – االحت��اد 
معايري  ثالثة  على  للح�ش�ل  م�ؤهل   – اج��راءه��ا 
التالية:   املجاالت  يف   )ISO( العاملية   اجل���دة 
ת"י  االجتماعية:  امل�ش�ؤولية  ادارة  منظ�مة 
احل�����ش��ان��ة  ادارة  وم��ن��ظ���م��ات   ,10000
اأمان  ادارة  وجهاز   ,24001 ת"י  الت�شغيلية:  
بحيث   ,27001 ת"י  امل��ع��ل���م��ات:  منظ�مة 
االحت��اد  ك��ان  �شابقة  معايري  ث��الث��ة  اىل  ت�شاف 
وهي  عدة:  �شن�ات  قبل  عليها  احل�ش�ل  يف  �شباقا 

ومنظ�مة   14001 ת"י  البيئة:  ادارة  منظ�مة 
 ,18001 ادارة االمان وال�شحة يف العمل: ת"י 
.9001 ת"י  اجل�������دة:  ادارة  وم��ن��ظ���م��ة 
االدارة  يف  م�������ش���ت���م���رون  ال�����ع�����ام:  امل����دي����ر 
ال�������ش���ل���ي���م���ة وال�����ت�����ق�����دم ن����ح����� االم��������ام
د. احمد مطلق  املياه,  العام الحتاد  املدير  وي�شف 
حجازي, االج�اء يف االحتاد بعد و�ش�ل الب�شرى 
هناك  بق�له:"  االي��زو  �شهادات  على  باحل�ش�ل 
العمل  نتيجة  ه��ذا  املياه,  احت��اد  يف  كبرية  فرحة 
تقدمي  �شبيل  يف  ذلك  وكل  امل�شتمر,  والتعلم  اجلاد 
وتنفيذ  للم�اطنني  اخل��دم��ات  من  م�شت�ى  اأعلى 
يتميز  التحتية.  والبنية  التط�يرية  امل�شاريع 
احتادنا بتخ�شي�س م�ارد كبرية لفعاليات التاأهيل 
وهذا  االحت���اد,  يف  العاملني  لكل  واال�شتكماالت 
وعلى  امل�شت�ى  ع��ايل  االداء  على  ينعك�س  االم��ر 

اجنازات االحتاد. ارج� لفت انتباهكم اىل م��ش�ع 
يف  التاأهيل  على  وح�ش�لنا  االجتماعية  امل�ش�ؤولية 
هذا املجال, وه� جمال مننحه الكثري من االهتمام؟"







בטרייד אין 

דגם ארנה דגם בולוניה 

דגם פירנצה 

جديد ...  
امكانية لزجاج جديدة (סבתא)  

بدون زيادة في السعر 
باب رئيسي عادي  

بدون ملبن (ציפוי וינוריט) 
רב בריח אורגינל ידית ניקל 

דגם פרובנס דגם גאיה 

ابواب النجمي 
بإدارة ابراهيم النجمي 

4500ش.ج 4500ش.ج 
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بيع تصليح وتركيب جميع انواع االبواب 

6058938-0775012910052شفاعمرو -حي عين عافية 

 حملة تنزيالت على شركة ابواب 

 حملة تنزيالت في 
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