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س���������ل���������ط���������ة اإلط�������������������ف�������������������اء واإلن�������������������ق�������������������اذ:

 إطالق برنامج ارشادي للسالمة 

واالم�����������������ان ف�������ي ج�������ث وي������ان������وح

مكاتب "كل العرب" - الناصرة

عّمم املتحدث ومركز االعالم العربي في سلطة اإلطفاء واإلنقاذ، 
كايد ظاهر، بياًنا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"مّت 
إطالق برنامج ارشادي للسالمة واالمان في قريتي جث و يانوح 
. حيث أّكد رئيس املجلس احمللي السيد، معذى حصباني:"نعمل 
رؤساء  وادع���و  وممتلكاتهم،  امل��واط��ن��ن  س��الم��ة  على  للحفاظ 
املجالس الدرزية لإلنضمام ملثل هذه البرامج الهامة ملا فيه من 

مصلحه للمواطنن".
واضاف البيان:"وجاء هذا االتفاق خالل جلسة عقدت في مجلس 
يانوح - جث شارك فيها حصباني، وكايد ظاهر، ورئيس قسم 
البلدتن، حيث مّت وضع  املدارس في  التربية والتعليم ومديرو 
القريتن  م��دارس  جلميع  ارش��ادي  لبرنامج  االساسية  القواعد 
خالل العامن 2017 و2018، على أن يتم االعداد لهذا البرنامج 

من خالل طاقمي عمل من الطرفن.
تتعلق  اخرى  قضايا  االجتماع  خالل  معذى  السيد  وطرح  هذا، 
بجهوزية املجلس احمللي، مطالبا سلطة االطفاء واالنقاذ بتأهيل 
طاقم متطوعن واتخاذ املطلوب نظرا جلغرافية املكان، مشيرا إلى 
أّن "الغابات واالراضي املشجرة حتيط بجث ويانوح وهذا يتطلب 
اتخاذ التدابير الالزمة ملعاجلة اي حريق او حوادث اخرى. ومن 
جهته، وعد كايد ظاهر بنقل هذه املطالب، مشيرا إلى أنه سيتم 

دراستها من قبل املسؤولن في سلطة اإلطفاء واإلنقاذ".

االزياء  شبكة  اطلقت  املبارك  الفطر  عيد  حلول  اقتراب  مع 
النسائية CRAZY LINE تشكيلة أزياء مسائية مميزة 
انيقا  مظهرا  بالعيد  احملتفلة  امل��رأة  متنح  التي  واحتفالية 
بجودة  صممت  املساء  تشكيلة  جمالها.  ليبرز  وعصريا 
عالية مع مراعاة ذوق املرأة العربية ،حيث تعرض التشكيلة 
العربي  ال��وس��ط  ف��ي   CRAZY LINE ف��روع  كافة  ف��ي 
حلول  عشية  النساء  جمهور  ورغ��ب��ات  احتياجات  لتلبية 

العيد املبارك. 

بخط  الرومانسي  املظهر  جانب  الى  املساء  تشكيلة  تتميز 
تصميم مزخرف ناعم من القماش املرن. وتتضمن مجموعة 
ايضا قطع منوعة مصممة بخط كالسيكي مميز:  األزي��اء 
قطع "البليسي" من قماش الصوف الناعم مثل البناطيل،  
ال  سنوات  تصميم   بأسلوب  وفستان   سترة  جانب  الى 
20.  ميكن ايضا التمتع من مجموعة األزياء املسائية بقطع  
أزياء غير رسمية بألوان االسود ،الفضي، الذهبي والكرمي 
االسود  باللونن  واملمزوج  الدانتيل  قماش  من  مصنوعة 

مع حلول عيد الفطر السعيد 

اح�����������دث  ت���������دم���������ج    CRAZY LINE م�����������ن  م�������س�������ائ�������ي�������ة  أزي����������������������اء  ت�����ش�����ك�����ي�����ل�����ة 
45% ب������ق������ي������م������ة   ت������خ������ف������ي������ض  ب������ح������م������ل������ة  ال�������ع�������امل�������ي�������ة وال�������ت�������ص�������ام�������ي�������م  ال���������ص���������رع���������ات 

او االبيض من قماش الشيفون املطرز اضافة الى فساتن بخيوط 
"اللوريكس" بأسلوب "ميسوني".

وللظهور مبظهر مغايرة ومواكب للموضة ميكن اختيار طقم مدموج  
بالصوف الناعم مع شبكة شفافة ناعمة باللونن الفضة والذهبي . 
سحاب  مع  املتنوعة  الدانتيل  بأقمشة  ممزوجة  جاكيت  الى  اضافة 
جانبي وجيوب بسحابات. الى جانب فساتن وقطع فوقية من قماش 
الدانتيل " اجلوبير" مخطط باللونن االسود /االبيض. اضافة الى 
أزياء  بكونها  تتميز  ازياء "ميسوني"والتي  فستان مستوحى من 
مشغولة )محاكة( باإلبرة من خالل زخارف وخطوط متعرجة بالوان 
الفضة / االسود / الكرمي بأكمام قصيرة قطرية واملعروفة ايضا 
تنانير طويلة  ايجاد  ايضا  . كما ميكن   "raglan-بأكمام "رغالن
التي  القطع  كالسيكية والتي ميكن دمجها مع بلوزات وغيرها من 

تلبي مختلف اذواق النساء احملتفالت بالعيد.
غنية  مجموعة  تتضمن  العيد   تشكيلة  ان  ال��ى  االش���ارة  املهم  م��ن 
ومتنوعة من اإلكسسوارات مثل جزادين ،مجوهرات واوشحة التي 

متنح املرأة مظهر انيق متكامل. 
خاصة  تخفيض  حملة  عن  اعلنت  الي��ن"  "كريزي  شبكة  ان  يذكر 
قطع  على   45% بقيمة  تخفيض  تتضمن  بالعيد  احملتفالت  للنساء 
متنوعة من تشكيلة صيف 2017 في عشرات الفروع بالوسط العربي 
لشروط  وخاضع   ،28.6.2017 حتى  املفعول  ساري  التخفيض   .

احلملة ،احلملة ال تشمل قطع البرومو ومجموعة سيجال ديكل. 
تشكيلة العيد متوفرة في جميع فروع شبكة  "crazy line" في 
البالد مبا فيها الفروع املوجودة بالوسط العربي وعبر موقع االنترنت 
هذا    ./https://www.crazyline.com بالشبكة  اخل��اص 

وتتمنى CRAZY LINE جلمهور احملتفلن عيد فطر سعيد. 
ع.ع.


