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 «العليا» اإلسرائيلية تقرر عدم البت في قضية األسير المضرب أبو هواش
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- قــال محامي نادي 

األسير جواد بولس إن المحكمة العليا لالحتالل، 

قــررت عدم البــت في االلتماس المقدم بشــأن 

قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن 

الطعام ضد اعتقاله اإلداري منذ 112 يوما، الذي 

استند على طلبين أساسيين، هما تعليق اعتقاله 

اإلداري، ونقلــه بشــكلٍ عاجل إلى مستشــفى 

مدني، حيث يواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة.

وأوضح بولس، وفق بيان لنادي األســير، أمس، 

عقب جلسة المحكمة التي عقدت، أن المحكمة 

طالبته في بداية الجلسة بسحب االلتماس لكون 

اإلجراءات «القانونية» لم تنته بعد في محكمة 

االســتئنافات العســكرية، إال أنه وبعد اإلصرار 

على ضرورة ســماع االدعاءات، قررت المحكمة 

ا وأمرت بشكلٍ واضح إدارة  إبقاء االلتماس معلقً

سجون االحتالل بتقديم تقريرين طبيين فيهما 

شرح تفصيلي عن الوضع الصحي للمعتقل أبو 

هــواش، وأن يتم وضعهما أمام قاضي محكمة 

االستئناف قبل الجلسة المقررة يوم الثامن من 

كانون األول الجاري.

ولفــت بولس، إلى أن المحكمة اعترفت ضمنيا 

بتقصيــر «إدارة الســجون» تجــاه األســير أبــو 

هــواش، وأبقــت عمليــا حــق العودة لهــا بعد 

استنفاد اإلجراءات القانونية كاملة في المحكمة 

العسكرية.

وأكد بولس أن جزءا من التحوالت التي نلمسها 

في قضايــا المعتقلين الذين خاضــوا إضرابات 

عــن الطعــام مؤخــرا، أن إدارة الســجون تصر 

على إبقاء المعتقل في الســجن، وترفض نقله 

إلى مستشفى مدني، رغم أن ما كان يجري في 

الســابق هو أنه وبعد فترة معينة من اإلضراب 

يتم نقل المعتقل المضرب إلى المستشفى، أما 

اليوم أصبحت عملية نقل المعتقل للمستشفى 

تحتاج إلى جولة إضافية في أروقة المحاكم.

مــن الجديــر ذكــره، أن محكمــة االســتئنافات 

العســكرية وفــي جلســة عقــدت للمعتقل أبو 

هــواش فــي األول مــن كانــون األول الجــاري، 

أصدرت قرارا مفاده «بما أن مصلحة الســجون 

لــم تزود المحكمــة بتقرير طبــي حديث، على 

الرغــم من أن القاضي العســكري أمرها بذلك 

قبل نحو أســبوع، وبما أن المحامي بولس طلب 

تجميد أمر اعتقاله اإلداري للمعتقل أبو هواش، 

عليه لن أتمكن مــن إعطاء قرار بناًء على هذه 

المعطيــات وامر بإرجاء البت فــي القضية، إلى 

أن يتم تقديم تقريــر طبي محدث، وعليه يتم 

تعيين جلسة أخرى».

وظهر المعتقل أبو هواش في الجلسة السابقة 

من على شاشــة الـ»فيديــو كونفرنس» بوضع 

صحي خطير، ولم يتمكن من لفظ اسمه.

واعتقلت قوات االحتالل اإلســرائيلي هشام أبو 

هــواش (40 عامــا) من مدينــة دورا بمحافظة 

الخليــل فــي الـ27 من شــهر شــرين األول عام 

2020، وحولته إلى االعتقال اإلداري لمدة ســتة 

أشهر.

والمعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال 

وهــم: (هــادي، ومحمــد، وعز الديــن ووقاس، 

وســبأ)، وأحــد أبنائــه يعانــي من مشــاكل في 

الكلى. تعــرض أبو هواش لالعتقال عدة مرات 

ا، حيث بدأت مواجهته لالعتقال منذ عام  ســابقً

2003 بيــن أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع 

سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرا رهن 

االعتقال اإلداري.

بعد انتهاء األمر اإلداري األول في الـ27 نيســان 

2021، أصــدرت مخابرات االحتــالل أمر اعتقال 

إداري جديد بحقه ومدته ستة أشهر، وبعد مرور 

نحــو أربعة أشــهر علــى األمر، قرر فــي 17 آب 

الماضي، خوض معركة اإلضراب عن الطعام.

وبقي المعتقل أبو هواش محتجزا في زنازين 

ســجن «عوفر» لنحو شهر قبل نقله إلى سجن 

«الرملــة»، وخالل هــذه المدة واجــه جملة من 

اإلجراءات التنكيلية بحقه، ال سيما عزله وعرقلة 

زيــارات المحاميــن لــه، عــدا عــن أن المعتقل 

المضرب يحرم تلقائيا من زيارة العائلة.

وخــالل فتــرة إضرابــه نقــل عــدة مــرات إلى 

المستشــفيات المدنية التابعــة لالحتالل، إال أن 

«إدارة الســجون» كانت تقــوم بإعادته في كل 

مرة إلى سجن «الرملة».

بعــد مرور (71) يوما على إضرابه، وبعد انتهاء 

األمر اإلداري الثاني، أصدرت مخابرات االحتالل 

بحقه أمر اعتقالٍ إداري جديد مدته 6 أشهر.

في الثالث من تشــرين الثاني، عقدت المحكمة 

العسكرية لالحتالل جلسة تثبيت له، وفي الثامن 

مــن نوفمبر أصــدرت المحكمة قــرارا يقضي 

بتخفيض األمر اإلداري له من (6)-(4) أشهر (غير 

جوهــري) أي قابلة للتمديــد، علما أن المحكمة 

أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل 

أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبي 

محدث حــول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة 

االحتــالل المماطلة فــي تنفيذ ذلــك كنوع من 

التنكيل بحق المعتقل.

في الـ24 من تشــرين الثاني، تم تعيين جلسة 

جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في االستئناف 

المقدم ضد قــرار تثبيت اعتقاله اإلداري، إال أن 

المحكمــة مجددا قررت إرجاء الجلســة، بعد أن 

تعذر إحضار األسير أبو هواش لخطورة وضعه 

الصحي.

 ويلتقي طلبة من «القدس المفتوحة»

ممثل «جايكا» يطلع على عمل مركزي 
«تكنولوجيا المعلومات» و«التعليم المفتوح» 

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- بحــث رئيس 

جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، 

وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في 

فلسطين جونجي كاواشيما ترافقه نورس 

منصور مسؤولة البرامج في مكتب جايكا 

فلسطين، سبل التعاون بين الجانبين، في 

لقاء عقد في مقر رئاســة الجامعة بمدينة 

رام اهللا.   واطلع كاواشيما على عمل مركز 

تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت ومركز 

التعليم المفتوح بالجامعة، والتقى عدداً من 

الطلبة في فرع رام اهللا والبيرة. 

 وفي مستهل زيارته لـ»القدس المفتوحة»، 

التقــى ممثــل الوكالــة اليابانيــة رئيــس 

الجامعة أ. د. يونس عمرو، واستمع منه إلى 

شرح عن عمل الجامعة وتطورها وفروعها. 

وأشــار أ. د. عمرو، إلــى أن «الجامعة كانت 

فكرة ريادية من قبل القيادة الفلسطينية 

لمواجهــة إجــراءات االحتالل اإلســرائيلي 

التي هدفت إلى تدمير التعليم العالي في 

فلسطين إبان االنتفاضة األولى، ثم تطور 

عملها لتقدم التعليم لمختلف فئات الشعب 

الفلسطيني من خالل فروعها المنتشرة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة». 

وقــال إن «الجامعــة بــدأت العمــل بنظام 

التعليــم المفتوح، ثم انتقلــت إلى النظام 

اإللكتروني، وبعد ذلك زاوجت بينهما بنظام 

التعليــم المدمج»، وتابــع أ. د. عمرو: «في 

ظل تحديات جائحة كورونا، نجحت الجامعة 

في تحويل الدراسة إلى إلكترونية بالكامل، 

ولم يتعطل الطلبة عن الدراسة بالمطلق، 

وهي تضــم اليوم قرابــة (50) ألف طالب 

وطالبة، وخرجت خالل سنوات عملها حوالي 

(120) ألف طالب وطالبة، يعمل معظمهم 

في السلك الحكومي الفلسطيني». 

وقال كاواشــيما: «تسعى الوكالة اليابانية 

للتعاون الدولي، حاليــاً، إلى تنويع مصادر 

دعمها للشــعب الفلســطيني بعد أن كانت 

تدعم الصحة، والتعليم العام، والسياحة، 

والالجئيــن، وتركــز علــى مجــاالت البنية 

التحتيــة وبناء القــدرات»، مبــرزاً: «نأمل 

أن نســجل تعاوناً مهماً مع جامعة القدس 

المفتوحة». 

وتابــع: «أنــه وبالتعاون مــع وزارة التربية 

والتعليــم، فإن جايكا تنفذ مشــروع منحة 

لبنــاء (10) مــدارس في الضفــة الغربية 

وقطاع غزة؛ لمســاعدة الطلبة على تجاوز 

إجــراءات االحتــالل، بتوفيــر مــدارس في 

أحيائهم وقراهم».

 المالكي: دولة فلسطين حاضرة

 لتكرر دعمها الثابت لـ «الجنائية الدولية»
الهاي- وفا- قــال وزير الخارجيــة والمغتربين 

ريــاض المالكــي: «إن دولة فلســطين حاضرة 

لتكــرر بأقوى العبارات دعمهــا الثابت للمحكمة 

الجنائيــة الدوليــة والتزامهــا غيــر المشــروط 

بالدفاع عن اســتقالل وشــرعية ونزاهة نظام 

روما األساسي».

جــاء ذلك خالل مشــاركته، امــس، وعبر تقنية 

االتصــال المرئي، في اجتماعــات جمعية الدول 

األعضاء فــي المحكمة الجنائيــة الدولية، التي 

تعقد خالل هذه الفترة من 11-6 كانون األول/ 

ديسمبر في الهاي.

وأكــد المالكــي، في كلمة أمام الــدول األعضاء 

في المحكمة الجنائية الدولية، «أن علينا كدول 

أعضاء في المحكمــة الجنائية الدولية مواصلة 

عملنــا لمعارضة الجهود الراميــة إلى تقويض 

عمل المحكمة واستقالليتها».

وتابع: «من األهمية بمكان أن نطور استراتيجية 

للرد على الهجمات غير المؤيدة والمتحيزة على 

المحكمة من قبل الدول غير األطراف والتصدي 

لها، وأنه يجب أن نتأكد من أن أي إجراءات تتخذ 

ضد المحكمة الجنائية الدولية، أو مسؤوليها، أو 

أولئك الذين يتعاونون معها ستقابل بإدانة قوية 

وتواجه بتدابير فعالة».

وشــدد علــى أن «منظمــات المجتمــع المدنــي 

والمدافعين عن حقوق اإلنســان يلعبون دورا ال 

غنى عنه في الســعي لتحقيق العدالة للضحايا 

في جميع أنحــاء العالم والعمل مع المحكمة، ال 

ســيما في البلدان التي يتعــذر فيها على مكتب 

المدعي العام الوصــول إليها. وتحتاج المحكمة 

إلــى هذه المســاعدة وهــؤالء الشــركاء للوفاء 

بواليتها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب».

وأكد في الســياق ذاته «أهمية أن نضمن أنهم 

قــادرون علــى مواصلــة جهودهم فــي ظل ما 

يتعرضون له من مخاطر وتهديدات متزايدة».

وقال: «قبل شهر واحد فقط، استهدفت إسرائيل، 

السلطة القائمة باالحتالل، بشكل غير قانوني 

عمل ســت منظمات مجتمع مدني فلســطينية، 

بما يؤكد بشكل ال لبس فيه منع مدافعي حقوق 

اإلنســان الفلســطينيين من التعاون مع مكتب 

المدعــي العــام في تحقيقاته، وفــرض المزيد 

من العراقيل أمام طريــق الوصول إلى العدالة 

الدولية والمساءلة».

وفــي ســياق آخر، شــدد المالكــي علــى الدور 

المحوري للضحايا في ميثاق روما األساســي، ال 

سيما أن هذا الدور سيمثل فرصة هامة لضحايا 

الشــعب الفلســطيني لنقل معاناتهــم اليومية 

نتيجة لما ترتكبه قوات االحتالل اإلسرائيلي من 

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنســانية، تحديدا ما 

تعانيه العائالت الفلسطينية المقدسية في حي 

الشيخ جراح، وبطن الهوا، وسلون، ووادي الجوز 

وغيرها من العائالت، مؤكدا أن دولة فلســطين 

ستستمر في مساعيها القانونية والدبلوماسية 

بهدف توفير العدالة والحماية لضحايا االحتالل 

اإلسرائيلي.

 قلقيلية: فعالية حول «المسؤولية المجتمعية 
للمؤسسات في دعم وتبني قضايا االعاقة»

قلقيلية- الحياة الجديدة- نظمت جامعة القدس 

المفتوحــة فــرع قلقيليــة، أمــس، فعالية في 

بعنوان»المسؤولية  الخيرية  المرابطات  جمعية 

المجتمعية للمؤسســات في دعم وتبني قضايا 

االعاقــة» احياًء لليــوم العالمي لــذوي االعاقة، 

بالشراكة مع «جمعية المرابطات الخيرية- بنات 

قلقيلية الشــرعية- جمعية االمل للصم- قسم 

التأهيــل المجتمعي ببلديتي عزون وكفر ثلث- 

مركز اشــراقة- مجلس قروي العزب الغربي»، 

برعايــة وحضور محافــظ قلقيلية اللــواء رافع 

رواجبة.

 وشــارك في الفعالية مدير الفرع د. نور االقرع 

وعضو هيئة التدريس بكلية التنمية االجتماعية 

واالســرية ومشــرفة النشــاط د. زردة شبيطة 

وممثلو المؤسسات الشريكة وممثلو المؤسسات 

الحكومية واالهلية وطلبة الجامعة.

وأكــد رواجبة علــى ضرورة دعــم ذوي االعاقة 

واســنادهم من خالل تطبيق القوانين الخاصة 

بهم وانفاذها وتوفير البيئة المالئمة لهم، وأشار 

الى دورهم ومساهماتهم البناءة في المجتمع.

وأكــد االقــرع ان الوطن الذي ينشــده الجميع ال 

ي�تمــل إال بت�امل االدوار فلدينــا جميعا أدوار 

نؤديهــا بغض النظر عن مســمياتنا الوظيفية، 

وبين ان جامعة القدس المفتوحة تولي اهتماما 

كبيرا بذوي الهمم العالية حيث تؤمن لهم البيئة 

الجامعية المناسبة والمختبرات والكتب الخاصة 

بهم، مطالبا بتوفير البيئة المالئمة لهم وتنفيذ 

القوانيــن والتشــريعات الخاصة بــذوي االعاقة 

النصافهــم.  وقــدم طلبة التدريبــات الميدانية 

رســالة صامتــة حملت فــي مضمونها رســالة 

مجتمعية لدعم قضايا ذوي االعاقة

وقدمت جمعية المرابطات الخيرية فقرة غنائية 

كما قدم مجلس قروي العزب الغربي فقرة لست 

وحدك والتي تتحدث عن اهمية الدمج في قضايا 

االعاقة، تلتها فقرة فنية لجمعية االمل ومن ثم 

تم عرض قصة نجاح تناولت قصة امراة مكافحة 

واجهــت الصعوبات لتربية طفلتين من اطفالها 

من ذوي االعاقات وتم تكريمها.

وتم اطالق اليوم المفتوح الذي شمل عدة زوايا 

منها زاوية حالقة ذكور واناث وزاوية رسم حنه 

ورســم وجوه وزاويــة العب وامــرح اضافة الى 

زاوية رســم بالــرول وفقرات المهــرج وفقرات 

تفريغ نفســي والكثير من الفعاليات وقد تولى 

عرافة الحفل الطالبة بتخصص العالقات العامة 

واالعالن ميساء عمر.

 أعياد الميالد في

 بيت لحم.. فرحة منقوصة
بيــت لحم- وفــا- وعــد الكار- في شــارع 

النجمــة وســط مدينــة بيت لحــم، فتحت 

المحــال التجارية أبوابهــا على مصراعيها 

ضمن فعاليات ســوق الميالد الذي يستمر 

اثني عشر يوما.. ازدانت الشوارع باألضواء 

مبشــرة باحتفاالت أكثر صخبــا عن العام 

الماضــي، حيث اقتصرت االحتفاالت آنذاك 

بفعل وباء «كورونا» على الصلوات الدينية 

بمشاركة شــخصيات رسمية ورجال دين، 

وخلــت مــن الطابــع الشــعبي االحتفالــي 

المعتاد.

تمر من الشارع الشابة العشرينية داليا مرة، 

التــي اعتادت أن تصنع في كل عيد الهدايا 

والتحف التي يبتاعها السياح األجانب. تقول 

داليا: «هذا العام لم نصنع التحف، عرضنا 

مــا تم صناعتــه العام الماضــي من تحف 

وهدايا لم تبع بسبب جائحة كورونا».

وأضافــت، «الوضــع مبــك، تفاءلنا قليال 

حينما تم اإلعالن عن استقبال السياح ولكن 

لم يدم هذا التفاؤل طويال خاصة بعد إعالن 

اسرائيل ايقاف استقبال األجانب، وبذلك تم 

إلغاء كل الحجوزات في فنادق المدينة».

«في مثــل هذا الوقت من العــام وقبل أن 

تحل جائحة كورونا، كان الســياح األجانب 

يصطفــون في طوابير طويلــة ينتظرون 

دورهم للحصول على أكواب الشاي المميز، 

لكن اليوم ال يوجد أحد»، قال الشاب سامي 

خميــس، وهــو أشــهر مــن يقدم الشــاي 

وبعــض  والعســل  بالزنجبيــل  الممــزوج 

الميرميــة، والذي يركن في محل صغير ال 

تتجاوز مســاحته بضعة أمتار على ناصية 

شارع النجمة.

وأضاف خميس أن بيت لحم تحاول أن تفرح 

باألعياد، «لكن ال فرح دون سياح..

وال فرح دون أناس تشاركنا االحتفاالت».

هناك، في شــارع النجمة يمكن للمارة من 

مواطنين وزوار المدينة أن يروا بأم العين 

األثواب الفلســطينية التــي زينت واجهات 

متجــر زاخر بالحكايات والذكريات الوطنية 

للســيدة مها الســقا، التي تلقب بـ»حامية 

التراث الفلسطيني»، والتي تقول إنها تأمل 

بعد انقطاع عامين عن االحتفاالت الشعبية 

بســبب «كورونــا»، أن تنفــض بيت لحم 

الحــزن عنها وتحتفل بأجمل وأبهى صورة 

لتدخل الفرح إلى قلوب الكبار والصغار.

وأضافت أنه ألول مرة تم افتتاح كل المحال 

التجارية في شــارع النجمــة وقد أقيم فيه 

ســوق الميالد، بدال من وضع سوق الميالد 

في أكشاك صغيرة في ساحة المهد، مبينة 

أن هذه رسالة اعتزاز بتراثنا الغني بعمارته 

العريقة التي تحكي حضارة شعب بأكمله، 

ببيوته وأزقته وشوارعه الجميلة.

وتبين السقا أنها والسيدات اللواتي يعملن 

معها في تطريز الزي الفلسطيني والالتي 

يقدر عددهن بســتين ســيدة، عملن بجد 

واجتهــاد للتحضيــر لألعيــاد، لكــن قــرار 

االحتالل بعدم دخول الســياح شــكل خيبة 

أمل لهن، كون بيع منتجاتهن هو منفسهن 

االقتصادي الوحيد.

وقــال رئيــس جمعيــة الفنــادق العربيــة 

اليــاس العرجا إن مدينة بيــت لحم تعتمد 

على سياحة الحجيج الديني الذين يقيمون 

بالفنادق الفلســطينية، ولكــن منذ بداية 

«كورونا» انقطعت الســياحة، مشــيرا إلى 

أنه بدأ العمل فــي نوفمبر المنصرم ألخذ 

حجوزات ولكن تــم إلغاؤها بعد أن أوقفت 

إسرائيل اســتقبال األجانب عبر مطاراتها 

بسبب فيروس «كورونا».

وأوضح أن نسبة إشغال الغرف ليلة إضاءة 

الشــجرة وليلــة عيد الميالد %40، مشــيرا 

إلى أن قرار االحتالل بعدم دخول الســياح 

إلى األراضي المقدســة تســبب فــي إلغاء 

الحجــوزات في الفنــادق، وبذلك ســتتأثر 

كل القطاعــات في بيت لحــم، ابتداء ببائع 

الخضــار والفواكه واللحــوم وليس انتهاء 

بأصحاب المشغوالت اليدوية والخشبية.

ويأمــل المواطنــون في مدينــة بيت لحم 

أن تعود الحياة لســابق عهدها، حيث قالت 

الشابة الثالثينية الرا بنورة، إنها تأمل هذا 

العام أن ينتهي وباء «كورونا» واإلجراءات 

الصحيــة التي أنهكت النــاس، مهنئة أبناء 

شــعبنا بأعياد الميالد التــي تدعو للمحبة 

والسالم.

ويؤكد الشــاب العشــريني حنا سلمان، أن 

وبــاء «كورونا» زاد من نســبة البطالة في 

صفوف الشباب، خاصة أن بيت لحم تعتمد 

فــي دخلها على الســياحة، معربا عن أمله 

بالخالص مــن االحتالل و»كورونا» في آن 

واحــد، فهما «متشــابهان في تقييد حركة 

شعبنا وتنقله ونزع بهجته».

 محلل سياسي جزائري: 
الجزائر تعتبر سندا تاريخيا 

للشعب الفلسطيني
السياســي  المحلــل  رام اهللا- وفــا- قــال 

الجزائري إسماعيل معراف إن زيارة الرئيس 

محمود عباس الحالية إلى الجزائر لها أهمية 

كبيــرة، وتأتــي ضمــن الجهــود المبذولة، 

لتشكيل جبهة لمنع التمدد اإلسرائيلي في 

أفريقيا، مبينا أن لهذه الزيارة أهمية كبيرة.

وأضــاف معراف في حديــث إلذاعة «صوت 

فلســطين» الرســمية، أمــس، أن الجزائر 

تعتبر ســندا تاريخيا للشــعب الفلسطيني 

فــي مســعاه الســتعادة حقوقــه وإقامــة 

دولة فلســطينية، على حــدود عام 1967 

وعاصمتها القدس.

 فتاة غزية تحول هوايتها في صناعة دمى المسرح إلى مصدر رزق
غــزة- الحيــاة الجديدة- 

عبد الهادي عوكل- بإبرة 

وخيــط.. تحيك الجامعية 

والء موســى «33 عاماً»، 

دمى األطفال وتكســوها 

حــي  لفال ا ب  لثــو با

والكوفيــة أمام مجموعة 

مــن األطفال في ســاحة 

النصيرات  بمخيم  منزلها 

وســط قطاع غزة، بهدف 

وتذكيرهــم  تعليمهــم 

بتراثهــم األصيــل، إلــى 

الفالحي  التطريــز  جانب 

االكسســوارات  وصناعة 

عبر  وتســويقها  وبيعهــا 

متخذه  االنترنت،  شــبكة 

من هوايتها التي الزمتها 

منذ طفولتها مصدر رزق 

لعائلتهــا، بعــد أن بــاءت 

محاوالتها بالحصول على 

فرصة عمل بالفشل.

 لــدي» والء:  وتقــول 

هواية صناعة الدمى منذ 

أبحث  وكنــت  طفولتــي، 

عــن فرصة عمل، إلى أن 

جاءتنــي فكــرة صناعــة 

واإلكسســوارات  الدمــى 

وبيعهــا عبــر االنترنــت، 

من خالل إعالن عن دورة 

وصناعة  بالتطريز  تعنى 

الدمى، وعلى الفور قررت 

التســجيل فيهــا لتنميــة 

موهبتي، وصوالً التخاذها 

مصدر رزق للعائلة».

وتضيف، أنها بعد تيقنها 

علــى  قــادرة  أنهــا  مــن 

األطفال،  دمــى  صناعــة 

شــرعت فــي صناعتهــا، 

كســوتها  علــى  مركــزة 

بالتراث الفلســطيني من 

ثــوب، وكوفية وقفاطين 

أيضا، إلى جانب تعليمها 

هوايتهــا لألطفــال فــي 

منطقتهــا، وهي تشــعر 

بسعادة كبيرة في عيون 

أطفال الحي.

وتتابــع أن أدوات العمــل 

متوفــرة ورخيصة، ويتم 

االعتمــاد علــى المالبس 

القديمــة الباليــة، وإعادة 

تدويرهــا، وإبــر تطريز، 

صناعــة  مــن  وتمكنــت 

دمى المســرح، التي يتم 

إيصال  فــي  اســتخدامها 

وعروض  معينــة  أفــكار 

قصصية كرتونية. 

لتنظيــم  والء،  وتطمــح 

 ، بهــا خــاص  معــرض 

تعرض فيه جميع أعمالها 

وبيعها، والتصدير للخارج، 

دولياً  فلســطين  وتمثيل 

في هذه الموهبة، وكذلك 

رئيســية  مدربة  تصبــح 

لتعليم صناعة الدمى في 

فلسطين.


