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تعلن 
  لزبائنها الكرام  عن 
إستمرار  العمل بـتـأشـيــرة

 دبـي 
حلملة جوازات السفر  الفلسطينية

وهذه الخدمة مقدمة عبر طيران االمارات

ز11/5)15(

جنني -علي سمودي - نظم مركز إعالم 
)شمس(  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق 
" قضية  الله حول  رام  في  لقاء مفتوحا 
االحتالل  وج����ه  ف���ي  ون��ض��ال��ه��م  االس�����رى 
وس���ي���اس���ات ال��س��ج��ان خ��ل��ف ال��ق��ض��ب��ان " 
الوفد  ي��ن��ف��ذه  ب��رن��ام��ج  وذل�����ك ض��م��ن   ،
الطالبي الشبابي من اجلامعات القبرصية 
الذي  يزور األراضي الفلسطينية احملتلة 
لالطالع على أوضاع الشعب الفلسطيني 
وافتتح اللقاء مدير املركز الدكتور عمر 
رحال ، الذي حتدث عن االوضاع الراهنة في 
االراضي احملتلة والتحديات الذي يواجهها 
املجتمع وحتديدا جيل الشباب ، وتطرق 
والتضحيات  متثله  وم��ا  االس��رى  لقضية 
على  الفلسطيني  الشعب  يقدمها  التي 
ط��ري��ق احل��ري��ة واالس��ت��ق��الل ، م��ؤك��دا ان 
التجربة االعتقالية الفلسطينية تعتبر 
سجل  في  توثق  ان  ويجب  وفريدة  ن��ادرة 
النضال العاملي من اجل احلرية والكرامة 

والعدالة .
وق���دم وزي���ر ش���ؤون االس���رى واحملررين 
واقع  ع��ن  ش��رح��ا مفصال   ، ق��راق��ع  عيسى 
األسرى في السجون ومدى انتهاك إسرائيل 
للقوانني الدولية واإلنسانية في تعاملها مع 
البشر من  األس��رى وكأنهم ليسوا من بني 

خالل استضافته وفدا تضامنيا قبرصيا 

مركز شمس ينظم لقاء مفتوحا في رام الله حول االسرى

حيث اإلهمال الطبي والتعذيب واالعتقال 
من  واحل��رم��ان  األط��ف��ال  واعتقال  اإلداري 
الزيارات واالعتداء على األسرى وغيرها. 
بأن  املتضامنني  الطلبة  قراقع  وطالب 
يكونوا سفراء حلرية الشعب الفلسطيني 
وانتصار العدالة اإلنسانية على االحتالل 
ضد  املتواصلة  اإلسرائيلية  واالنتهاكات 

الوزير قراقع يتحدث خالل اللقاء 

 جنني –تقرير علي سمودي  " الوحدة خيار 
النهاء  عملية  خطوات  واملطلوب  الوحيد  شعبنا 
االنقسام الن استمراره يعيق مسيرتنا وال يخدم 
سوى االحتالل ومخططاته ".. بهذه الكلمات استهل 
القائد في سرايا القدس االسير سعيد حسام سعيد 
طوباسي )30 عاما( من مخيم جنني حديثه ملراسل 
" القدس "  في الذكرى ال� 11  العتقاله ، مؤكدا 
على ضرورة جتاوز كافة املعيقات والعقبات والشروع 
وقوى  طاقات  حلشد  املصاحلة  اتفاق  تطبيق  في 
واملخططات  التحديات  وجه  في  للوقوف  شعبنا 
الفلسطينية  بالقضية  تتربص  التي  اخلطيرة 
وحقوق شعبنا الذي لن يتنازل عنها او يفرط بها 
مهما كان التحديات .  طوباسي القابع في سجن 
"هدارمي" ويقضي حكما بالسجن املؤبد 32 مرة ، 
تابع يقول " من املؤلم لكل فلسطيني حر شريف 
الفلسطيني  ال��ش��ارع  في  املؤسف  املشهد  استمرار 
والذي يدفع ثمن االنقسام لذلك لم يعد مقبوال 
لدينا احلديث عن عقبات او سماع املبررات الن 
املصلحة الفلسطينية يجب ان تسمو على كل شيء 
"، واضاف " الوحدة والتالحم ورص الصفوف هي 
والوفاء  باحلب  يتغنى  اجلميع  دام  وم��ا  االول��وي��ة 
واالنتماء  لفلسطني والدفاع عن الثوابت وحماية 
يستمر  فلماذا   ، ال��ش��ه��داء  ودم���اء  شعبنا   حقوق 
االنقسام ؟ وملاذا ال نشهد حراكا على أرض الواقع 

يخرج شعبنا من املصير الكارثي ".

فلسطني اوال 
االسير الطوباسي الذي طورد خالل انتفاضة 
االقصى التي استشهد خاللها شقيقه وهدم منزل 
ويعتبر  اغتيال  محاوالت  عدة  من  وجنا  عائلته 
صاحب أعلى حكم السرى حركة "اجلهاد االسالمي 
يعد  ول��م  الفلسطيني مقدس  ال��دم  ان   " ق��ال   ،"
من  والتهرب  التالعب  الستمرار  مبرر  أي  هناك 
لذلك  واالخالقية  والدينية  الوطنية  املسؤولية 
نطالب االمناء العامني للفصائل وقادة القوى وكافة 
احرار شعبنا باعالن موقف واضح وصريح يكشف 
عن حقيقة ما يجري على ساحتنا "، واضاف " ال 
الفضائيات  على  التنافس  وسباق  شعارات  نريد 
التي تنشر الفتنة واالنقسام وامنا نطالب مبوقف 
بخطوات  وترجمته  االنقسام  انتهاء  يعلن  موحد 
امانة ومسؤولية تاريخية تفرض  عملية وهناك 
كشف حقيقة من يعيق اكتمال ومواصلة مسيرة 
لتكن   " وت��اب��ع يقول   ." واع��دام��ه  االنقسام  دف��ن 
يغرد  وم��ن   " اوال  فلسطني   " وش��ع��ارن��ا  صرختنا 
الشهداء  بدماء  امل��روي  الفلسطيني  السرب  خارج 
وتضحيات شعبنا علينا لفظه ومقاطعته واعالن 

خروجه عن الصف الوطني دون تردد ".

كلمات في الذكرى  
وفي ذكرى اعتقاله ، يقول االسير الطوباسي  
" قضيت عشر سنوات من عمري خلف القضبان 
وكلي فخر واعتزاز بكل خطوة نضال قدمتها في 
البطل  املجاهد  وشعبي  وقضيتي  وط��ن��ي  سبيل 
والذي نؤكد له اننا معه ونناضل في سبيل حريته 
وكرامته "، واضاف " رغم العذاب واملعاناة املستمرة 
خلف القضبان ما زلنا نتمتع بروح الصمود وارادة 
التحدي ملواصلة معركتنا حتى احلرية كما نراها 
ونحلم جتسيدا لنضالنا ، لكن املطلوب من اجلميع 
حتمل الدرس من وحدتنا وتالحمنا لنبني عليه 
الوحدة التي تنهي االنقسام الذي يؤرقنا ويعذبنا 
لن  التي  وسجونه  وسياساته  االح��ت��الل  م��ن  اكثر 

تنتصر علينا ".

في مخيم جنني 
امل��ش��ه��د ف���ي م��ن��زل عائلة  ال ت��خ��ت��ل��ف ص����ورة 
الشهيد  قدمت  التي  مخيم جنني  في  الطوباسي 
واالسرى ، فأجواء الفرح تسود في العائلة بعدما 
عادت الوالدة من رحلة احلج في الديار احلجازية 
والتي لم تتوقف خاللها عن الدعاء لله ليمن عليها 
بحرية ابنها وكل االسرى ، وتقول " عشر سنوات 
ق��ض��اه��ا اب��ن��ي م��ن��اض��ال وص��ام��دا خ��ل��ف القضبان 
وكرمني الله باحلج ليتحقق حلمي بفضل سعيد 
فاملكرمة كانت بفضل بطوالته وتضحياته لذلك 
كانت كل خطواتي في مكة املكرمة وقرب الكعبة 
وضريح الرسول عليه السالم دعاء لله ان يكرمني 
بحريته "، وتضيف " اصعب حلظات عمري هي 
غيابه وحرماني منه وكنت امتنى ان يكون معي 
في رحلة احلج ولكني حتديت االحتالل وحضرت 
روحه لتطوف معي حول الكعبة وتقف معي على 
جبل عرفات وقلبي يردد الدعوات لله ان يجمع 

احلج  لنؤدي  القادم  العام  واي��اه  واع��ود  بي  شملي 
ونفرح بحريته ".

سعيد  حياة 
تزين صور االسير سعيد جدران منزل عائلته 
الرابع في  ليكون  به  ول��د  ال��ذي  في مخيم جنني 
عائلته املكونة من 10 انفار ، وكانت خطوات الوالدة 
االولى بعد عودتها من احلج الوقوف امام صورته 
وتقبيلها وتوزيع هدايا خاصة احضرتها من احلج 
باسم سعيد الذي ال يغيب ذكره عن لسانها ، وتقول 
دراسته  يكمل  ولم  صغره  في  املسؤولية  حتمل   "
من شدة حبه لعائلته خاصة بعد وفاة والده عام 
1996 بسبب املرض وعمل في عدة مجاالت ومتيز 
لذلك  واجل��ي��ران  العائلة  ك��ل  م��ع  وط��ي��دة  بعالقة 
احبه واحترمه اجلميع "، وتضيف" متيز سعيد 
عن اقرانه وحتى اخوانه فامتلك قلبا طيبا وكان 
مخلصا وحنونا  وصاحب حضور في املنزل "، تبكي 
وهي حتدث في صورته " كان همه رسم البسمة على 
شفاه شقيقتيه لذلك اولى اهتماما لكل واحد من 
اخوانه و يحريص  على  نيل رضاي ، وكان يخصص 
جزءا من راتبه ملساعدة الفقراء في شهر رمضان و 
االعياد، يخصص كل يوم خميس لزيارة املرضى 
في املستشفيات مع زمالئه الذين استشهدوا فيما 

بعد  عبد الرحيم فرج واشرف ابو الهيجاء ".

انتفاضة االقصى 
االقصى  انتفاضة  ان��دالع  ش��ارك سعيد عقب 
الوطنية  واملهرجانات  وامل��واج��ه��ات  املسيرات  ف��ي 
اجلهاد  حركة  في  س��را  التحق  ثم   ، واالجتماعية 
"عندما  كمال  احمل��رر  شقيقه  ويقول  االس��الم��ي، 
اشتدت الهجمات االسرائيلية وتعددت املجازر اختار 
طريق اجلهاد بشكل سري ، فشارك في االشتباكات 
املخيم  دون علمنا بالتحاقه بسرايا  املسلحة في 
القدس "، ويضيف  : "في احدى املرات تابعته من 
شدي قلقي عليه وفجأة رأيته يرتدي زي مقاتلي 
السرايا العسكري وتفاجئ فور رؤيته لي ، وسألته 
ماذا تفعل هنا ؟ ، فقال لي: " ان الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال  "عينان المتسهما النار عني بكت 
من خشية الله وعني باتت حترس في سبيل الله ، 
وانا االن اقوم بحراسة املنطقة الغربية من املخيم 
، ودعني وانطلق لساحة املعركة "، ويضيف  كمال 
انني افخر  انتابني اخلوف عليه مع  " رغم ذلك 
به ونضاله النه يدافع عن ارضه وشعبه " . حتول 
الذي  االحتالل  مخيم جنني لساحة مواجهة مع 
اسماه شارون "عش الدبابير" ، وخاضت املقاومة 
معارك عنيفه مع االحتالل لم يتأخر سعيد عن 
املشاركة في أحد منها ، ويقول كمال " دوما كان في 
بطوالت  عن  يتحدث  واجلميع  الصفوف  مقدمة 
سعيد ومواقفه الشجاعة في التصدي لالحتالل 
والدفاع عن مخيم  جنني واصبح له بصمة واثرا 
كبيرا في قلوب زمالئه املقاومني فهم يتعلقون به 
كأخيهم وزميلهم والنه محبوب لديهم كان دائما 
في الصفوف االولى من الذين متنوا الشهادة في 
سبيل الله وكان دائما هو االول على زمالئه ويتقدم 

دائما قبلهم" .

معركة مخيم جنني 
شارك سعيد في معركة مخيم جنني وتصدى 
فجر  الواقي  السور  حلملة  املقاومة  في  رفاقه  مع 
2-4-2002 ، ويقول شقيقه كمال " رفض اخلروج 
من املخيم واصر على تأدية دوره النضالي وعندما 
سعيد  حضر  لالجتياح  يستعد  االح��ت��الل  ك��ان 
الدعاء  والدتي  من  وطلب  العائلة  وودع  للمنزل 
له بالنصر او الشهادة وهو يردد  : " هذه املواجهة 
منكم مسامحتي"،  فأرجو    ، كسابقاتها  تكون  لن 
شقيقي  لفراق  باحلزن  شعرت  كمال"  ويضيف  
الوهلة االولى عندما جاء  ليودعنا   سعيد ومنذ 
شعرت بنقص وفراغ كبيرين تركه سعيد بيننا 
بسمة  صاحب  وك��ان  باالخرين  يهتم  مميز  الن��ه 

يدخل لقلوب االخرين بسرعة ". 
في  الغربية  املنطقة  مسؤولية  سعيد  تولى 
ببساله  اخوانه  مع  اخ��ي  قاتل   " ويقول   ، املخيم 
وتوالي سقوط  القصف  رغ��م  املخيم  وداف��ع��وا عن 
 ، القصف  جحيم  من  االهالي  وان��ق��ذوا   ، الشهداء 
بدأت  حتى  الخ��ر  موقع  من  املقاتلني  مع  وتنقل 
امل��ن��ازل ، وف��ي ظ��ل تزايد  عملية ه��دم وجت��ري��ف 
املخيم  منازل  لهدم  وجرافاتهم  االح��ت��الل  جنود 
قرر املقاومني ان يتجمعوا في منطقة احلواشني ، 
وهناك جرت معركة حتى  نفذت الذخيرة متاما 
االستسالم  ورف��اق��ه  شقيقي  رف��ض   " ويضيف   ،"
ومتترسوا  في احد املنازل التي مت قصفها وهدمت 
ان  رغ��م  ولكن   ، امل��واج��ه��ة  حلظة  بانتظار  فوقهم 
االحتالل حاصرهم اسبوع حتت االرض واالنقاض 
دون تواصل مع العالم اخلارجي دون طعام اوحتى 
شراب لم يكتشفهم ، واستمروا هناك  حتى انسحب 
االحتالل بعد مجزرته الرهيبة ، فاكتشف االهالي 

املجموعة واخرجوها للحياة اجلديدة ".

املالحقة والتهديد 
مع  عصيبة  اي��ام��ا  الطوباسي  عائلة  ع��اش��ت 
انقطاع اخباره حتى متكن من التسلل رغم احلصار 
علمنا  عندما   " كمال  شقيقه  ويقول   ، وزيارتها 
بنجاته غمرتنا فرحة كبيرة رغم احلزن ملا حصل 
في مخيم جنني من مجزرة بشعة ، فالله كتب حياة 
جديدة الخي وعندما شاهدناه اكد انه لن يتراجع 

عن املسيرة وتعهد مبواصلة املشوار ".
وادرج  ل��ه  االح��ت��الل  مالحقة  اش��ت��دت  بعدها 
اسمه على رأس قائمة املطلوبني للتصفية ، ويقول 
كمال " قرر االحتالل تصفية سعيد بعدما حمله 
مسؤولية عملية سرايا القدس قرب مجدو في  شهر 
حزيران 2006 مع زميله في السرايا اياد صواحلة 
العملية  وبعد   ، وج��ي��زة  فترة  بعد  اغتيل  ال��ذي 
جنود  لعمليات  مسرحا  منزلنا  اصبح  مباشرة 
بتصفية  م��رة  من  اكثر  تهديدنا  ومت   ، االحتالل 

سعيد وهدم املنزل اذا لم يتم تسليمه ".
من  العديد  استخدام  االح��ت��الل  ق��وات  جل��أت 
ويقول   ، نفسه  لتسليم  عليه  للضغط  االساليب 
كمال " اعتقلوني وكافة اشقائي  محمد ومحمود 
خاصة  العائلة  باعتقال  ،وه���ددوا   22 واب��راه��ي��م 
كركور  مفرق  عملية  القدس  سرايا  تبنت  بعدما 
و  مرتني  مجددا  واعتقلوني  املداهمات  فاشتدت 
اعتقلوا شقيقي محمد  وحوكم بالسجن 8 سنوات 
منزلنا  هدموا   2002-10-31 وفي   " ويضيف   ،"

املكون من 3 طبقات وشردوا العائلة ".

اعتقال سعيد 
االذاعة  اعلنت   ،  2002/11/1 ي��وم  صبيحة 
العبرية  ان اجليش االسرائيلي حقق اجنازا كبيرا 
للجهاد  قاسية  ضربة  ووج��ه  ومخيمها  جنني  في 
لسعيد  باعتقاله  الغربية  الضفة  في  االسالمي 
احد  في  له  محاصرتهم  خ��الل  العرقة  قرية  في 
واقتادوه  رفاقه  من  مجموعة  مع  القرية  منازل 
جنود  ق��ام  اعتقاله  وف��ور   ، اجللمة  في  للتحقيق 
البعض  بعضهم  على  احل��ل��وى  بتوزيع  االح��ت��الل 

لنجاحهم في اعتقاله .

استشهاد احمد  
حوكم سعيد بالسجن املؤبد 32 مرة اضافة الى 50 
عاما ، واستمر االحتالل في عقابه وعزله واستهداف 
عائلته باالعتقال ثم ادرج اسم شقيقه احمد ضمن 
قائمة املطلوبني واستمرت مالحقته  ملدة عام، ويقول 
كمال "استشهد اخي احمد خالل اشتباك مسلح في 
بلدة عرابة في 2006/1/31  مع زميله قائد سرايا 
القدس نصال ابو سعدة وكان احمد نائبه ، حيث كان 

له دور كبير في املقاومة ضد االحتالل" .

كل االبناء في السجن 
انضم  سعيد  واعتقال  احمد  استشهاد  وخ��الل 
اليه كل اشقاءه ونالوا نصيبهم على مدار السنوات 
املاضية من االعتقال وقضت الوالدة  حياتها على 
بوابات السجون ، وتقول "  صبرني الله امام املآسي 
التي لم تتوقف في حياتي ، وبني حزني الغتيال 
حلظات  عشنا  سعيد  بحق  القاسي  واحلكم  احمد 
في  ابنائي  وي��وزع  شملنا  يفرق  واالحتالل  قاسية 
سجونه "، وتضيف " لذلك آملي ان تنتهي محطات 
العذاب ويتحقق حلم حياتي الوحيد بحرية سعيد 
والفرح بزفافه كنت اتامل ان يكون ضمن الصفقة 
ولكن شاء الله وقدره ان اجترع الصدمة ورغم ذلك 
اقول البني في ذكرى اعتقاله الصبر والثبات فنحن 

متوكلون على الله والفرج قادم وقريب ".

في الذكرى احلادية عشرة العتقال قائد سرايا القدس

 األسير سعيد الطوباسي: اخليار الوحيد
هو الوحدة ولتكن صرختنا وشعارنا »فلسطني أوال« 

منع طبيب متخصص من زيارة  
األسيرة نسيبة جرادات 

جنني – علي سمودي - رفضت السلطات االسرائيلية امس السماح لطبيب متخصص بزيارة  
األسيرة األردنية نسيبة جرادات )26 سنة ( التي اصيبت بالتسمم  اثر مهاجمة " فأر " لها في 

مكان احتجازها في سجن "هشارون ".
وافادت جلنة االسير الفلسطيني ، انه بعد تعرض جرادات  للعض من " فئران " تغزو  غرف 
االسيرات عبر املجاري  ، قدمت طلبا رسميا الدارة السجون للسماح لطبيب اجنبي متخصص 
الصعبة  املرضية  للحاالت  العالج  لتقدمي  تضامني  فريق  ضمن  الفلسطينية  االراض���ي  ي��زور 
الطبيب  ومنعت  رفضت  ولكن  الالزمة  واملستندات  االوراق  بكافة  االسرائيلية  السلطات  وزودت 

من مقابلة االسيرة .
واستنكرت اللجنة سياسة ادارة السجون في حصار االسيرات ومنعهم من احلصول على العالج 
، مؤكدة ان االسيرة لم تتلق الرعاية من العيادة التي رفضت عرضها على طبيب خاص واعادتها 

لالقسام .    
وذكر محامي اللجنة ، ان األسيرات اكدن  أن دخول الفئران لغرفهن ليست املرة األولى ، وأنها تخرج 
من قنوات الصرف الصحي ، كما تنتشر العديد من احلشرات الضارة في باحات السجن ، وتعاني 

األسيرات من سوء الوضع في السجن، واملعاملة القاسية من قبل السجانات واألسيرات املدنيات .

تدهور وضعهم الصحي 

محامية حريات تطالب بنقل األسرى 
املرضى للعالج في مستشفيات مدنية 
جنني – علي سمودي – قدمت محامية مركز "حريات "  ابتسام العناتي طلبا الدارة 
السجون االسرائيلية لنقل عدد من اسرى "مجدو" الجراء فحوصات طبية في مستشفيات 
مدنية وتوفير العالج لهم لوضع حد ملعاناتهم املستمرة بسبب االهمال املتعمد، واثر زيارتها 
لسجن "مجدو" امس ، صرحت العناتي ل� " القدس "، ان ظروف االسرى املرضى تزداد سوءا 
الرعاية  ان��واع  ابسط  من  حلرمانهم  سياسات  تطبق  التي  السجون  ادارة  ممارسات  بسبب 

الصحية .
معاناة االسير ابو ريال 

وقابلت محامية "حريات"، االسير ايهاب يحيى احمد ابو ريال )25 عاما ( من مخيم بالطة 
واحملكوم بالسجن 6 سنوات ، وافاد انه يعاني من االم في عينه اليمنى حيث ان مدى الرؤية فيها 

فقط 20% كما انه يعاني من حساسية في عينيه من الشمس .
 وذكر ، ان طبيب السجن ابلغه ان تشخيص مرضه هو قصر نظر منذ الوالدة ويزداد 
كلما تقدم في العمر ورغم شكوك االسير بذلك فإن االدارة اهملت عالجه وبعد تدهور 
وضعه و نقله الى سجن مستشفى الرملة مرتني ابلغته االدارة انه له ال يوجد طبيب ، 
السجن  وظ��روف  التحقيق  تأثير  مبرمجة الخفاء حقيقة  هناك سياسة   " االسير  وقال 
على صحتي النني كلما طالبت بالعالج يخبرني  مدير السجن انه لن يبقى لي اال فترة 
قصيرة لالفراج وبعد االفراج سارع في عالج نفسك" ، وطالب االسير ابو اريال بادخال 

طبيب عيون ملعاجلته .
االسير الصفدي 

وقابلت احملامية العناتي ، االسير اشرف ناجح شريف صفدي ) 42 عاما ( من بلدة 
عوريف قضاء نابلس واملعتقل 26-9-2002  واحملكوم بالسجن  21 عاما ، وقال " انه تعرض 
للضرب باعقاب البنادق اثناء االعتقال واثناء محاولته الهرب من السجن عام 2003 ، 
االمر الذي ادى الى اصابته في مشاكل باملسالك البولية وحتى اللحظة لم يتمكنوا من 

تشخيص املرض".
واضاف " وفي كل مرة يتم اخراجي الى املستشفى يتكهنوا بحالتي الصحية دون ابداء نوع 
املرض الذي اعاني منه وال اتناول سوى املسكنات وهي تضرني اكثر من افادتي وال اريد ان اتعود 
على املسكنات" ،  وطالب االسير بادخال طبيب مسالك بولية لتشخيص نوع املرض الذي يعاني 

منه .
وابلغ االسير  زكي انيس  احملامية العناتي ، ان االدارة قامت بحملة نقليات لالسرى ، وقامت بنقل 
مجموعة من االسرى الى سجون اجلنوب وقد مت احضار مجموعة من االسرى من سجون اجلنوب 
الى سجن مجدو وخاصة من سجن عوفر ، االمر الذي ادى الى اكتظاظ السجن ،  وذكر انه  يعاني  
من االم في املعدة وال يتناول سوى مسكنات ومت اعطاؤه جرعة كيماوي ، كما يعاني من الضغط  ، 

ومت اخراجه الى املستشفى 5 مرات وهناك وعود لنقله الى مستشفى اساف هاروفيه .

 ، الفلسطيني  للشعب  املصير  حق تقرير 
مؤكدا أن الصراع مع االحتالل هو صراع مع 
ثقافة وايدلوجية السيطرة على اآلخرين 
واملبادئ  بالقيم  االستهتار  سياسة  ومنع 

واملواثيق الدولية واإلنسانية. 
وركز على أن قضية األسرى هي قضية 
انسانية وعلى املجتمع الدولي إلزام إسرائيل 
بتطبيق اتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق 
اإلنسان في تعاملها مع األسرى ووضع حد 
الس��ت��م��رار إس��رائ��ي��ل ال��ت��ع��ام��ل م��ع العالم 
دولة  كافة  مطالبا  ال��ق��ان��ون  ف��وق  ك��دول��ة 
العالم إعادة النظر في اتفاقياتها التجارية 
واالقتصادية والثقافية مع دولة االحتالل 
في ظل استمرار انتهاكاتها حلقوق اإلنسان 

الفلسطيني.

Noor Beauty Center
نور بيوتي سنتر

»  صالون ومركز جتميل
أكبر  مركز جتميل في كفر عقب وضواحيها

كما عّودناكم دائما .. عروضنا دائمة ومستمرة 
صبغة شعر من ɶ 80 - 60 شيكال  فقط

هاي اليت من ɶ 150 - 100 شيكال فقط
جلسة بدكير  كاملة  مع شمع البرانني  ɶ 80 شيكال

 ɶ 130 واكس جسم كامل
تركيب اظافر ɶ 30 شيكال

جلسة بشرة  كاملة ɶ 90 شيكال
رفع + ماكياج ɶ 130 شيكال فقط

تسريحات صغار  ɶ 50 شيكال
أحدث انواع التمليس  العادي واحلراري ɶ 

تشكيلة واسعة  من كرميات العناية بالبشرة 
عرض خاص  أليام االحد والثالثاء واالربعاء

قص شعر 20 شيكال  / واكس وجه 30 شيكال / حواجب 15 شيكال

عروض مميزة جدا للعرائس
كفر عقب / الباب اخللفي حللويات التوفيق ، اول شارع املطار

تابعونا على موقعنا على الفيس بوك ) نور بيوتي سنتر (

0568717935

ز11/10)23(

هذا العرض 
حتى آخر 
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