
  

  

  

  

 

 

     
 

 

 

IZRAEL BELÉPÉSI TILAMA 
AZ ORVOSI 

FELSZERELÉSEKRE A 
GÁZAI ÖVEZETBE 

 
Izrael folyamatos tiltja a sürgősen 

szükséges orvosi felszerelések 

Gázába történő bejuttatását, így 

veszélyezteti a betegek életét. 

Az izraeli megszálló hatóságok 

megakadályozzák számos 

a karbantartáshoz szükséges 

pótalkatrészeket már 

meglévő berendezések 

karbantartásához. Ez a 

következőkhöz vezetett::a 

széleskörű kínálat leállításához 

orvosi szolgáltatások széles 

körének akadályozása 

palesztin kórházakban az 

ostromlott Gázai övezetben. 

A legsürgősebben szükséges 

felszerelés a 

Intervenciós radiológia 

készülék, amelyet a 

adományozó finanszírozott, 

megvásárolták és 

már régóta várakozik a 

a megszállt Ciszjordániában. 
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IZRAEL MEGTAGADJA AZ ENSZ 

KÜLDÖTTŐL A BELÉPÉST 

PALESZTINÁBA 

Az izraeli megszálló hatóságok 

ennek a lehetőségét tárgyalják, hogy 

megakadályozzák Francesca Albanese, 

az izraeli különleges jelentéstevőt 

az emberi jogok helyzetéről az 1967 óta 

megszállt palesztin 

területeken,aterületekre való bejutását..  

 

Albanese nemzetközi jogász 

és kutató, aki a következő 

szervezeteknél dolgozott: 

az ENSZ segélyezési és 

Palesztinai Munkaközvetítő 

Ügynökségnek valamint a 

Palesztin Menekültek Közel-Keleti 

Menekültügyi Hivatalának (UNRWA), 

széles körben foglalkozott a palesztin 

kérdéssel. 

 

Albanese nem az első ENSZ 

képviselő, akitől megtagadták a 

belépést 

a megszállt területekre a 

izraeli megszálló hatóságok. 

 

Elődeinek, Michael Lynknek 

és Richard Falknak, többször is 

megakadályozták a látogatást, kritikus 

álláspontjuk miatt az izraeliek a 

palesztinok elleni atrocitásokkal 

szemben. 
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Megszállás a 

számok tükrében 
- 19 palesztin meghalt 
- 361 palesztin megsérült 
- 242 adminisztratív őrizetbe vétel 
- 30 méhkaptárt loptak el az izraeli 
telepesek 
- 833 palesztin elleni támadás 
- 797 dunumot romboltak le 
- 70 ház lerombolása 
- 1 mecsetet romboltak le 
Hebronban 
- 1 iskolát könnygázzal támadtak 
meg 
- 1 palesztin aktivistát nem engedtek 
hazatérni 
- 116 terv a palesztin városok 
bővítésére, amelyeket elutasított az 
izraeli megszállás 
- 1 ENSZ-megbízottnak 
megtagadták a beutazást 
- 1 emberi jogi szervezet körútját 
akadályozták meg 
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EGY KÖNYV, AMIT EL KELL OLVASNI 

PALESZTINA ELTÉRÍTVE: HOGYAN 

A CIONIZMUS KOVÁCSOLT EGY 

APARTHEID ÁLLAMOT A FOLYÓTÓL 

A TENGERIG 

 

By: THOMAS SUÁREZ 

NOV. 2022 

A könyv bemutatja az erőszakos hatalomátvételt a 

Palesztinát egy európai faji-nacionalista 

telepes mozgalom, a cionizmus, amely a terror 

segítségével,hogy erőszakkal érvényesítsék 

igényüket a földre, amelynek nincs se jogi se 

erkölcsi alapja. 

Az eredeti források széleskörű felhasználásával 

dokumentumokra támaszkodva, melyek közül sok 

itt kerül először nyilvánosságra.Suárez összefonja 

a titkos hírszerzési információkat 

jelentésekkel, újonnan titkosított katonai és 

diplomáciai levelezést, és a 

a terroristák saját feljegyzéseivel, amelyekben 

dicsekednek 

sikereikkel. Megdöbbentő beszámolója részletesen 

bemutatja 

a cionista terrorizmus litániáját bárki ellen. 

az útjukba kerülő - az őslakos palesztinok, a 

zionisták.A britek ellen, akik segítettek a cionizmus 

megalapításában és azok ellen a zsidók ellen, akik 

ellenezték a cionista programot. 

Távolról sem elszigetelt, gazemberek által 

elkövetett atrocitásokról van szó. 

csoportok, a terror alkalmazása szándékos volt 

és fenntartott, a zionista szervezetek által 

végrehajtott vagy támogatott 

ugyanazok a vezetők, akik létrehozták és vezették  

Izrael államot. Még mindig ezt a történelmet éljük. 

A könyv azt bizonyítja, hogy Izrae 

Apartheid rendszerét a palesztinok és a 

és az országuk folyamatos kisajátítása 

nem egy bonyolult történelmi folyamat eredménye, 

hanem a szándékos, egyetlen célja 

a cionizmusnak a kezdetektől fogva. 

 

ISMERJE MEG DR. AHMED 
BASSALATOT 

Dr. Ahmed Bassalat professzor 

a Fizika Tanszéken és az 

ATLASCERN csoportvezetője. 

Csoport vezető az An-Najah 

Nemzeti Egyetemen. 

Részecskefizikából doktorált a 

Saclay Egyetemen 2016-ban. 

Dr. Bassalat közös 

kutatásokat folytat az An-Najah 

Egyetem és a párizsi Saclay 

Egyetem között, ennek keretében 

egy egész éves kutatói látogatás 

(2021/2022) a párizsi IJCLab-ban. 

Saclay-ban. Megalapította a 

Kiválósági Központot a nagyenergiás 

Fizikai Kutatóközpont Palesztinában 

(CEHEP2) a CERN támogatásával. 

Kezdeményezte a téli iskolát a 

nagyfrekvenciás Energetikai Fizika 

Palesztinában (WISHEPP) 

együttműködésben az IJCLab és a 

CERN együttműködésével,2016 óta 

az elnöke. 

Irányított néhány Európai mobilitási 

projektet. Dr. Bassalat 

számos olyan tevékenységet vezet, 

amelyek segítik 

a palesztinok bevonását 

egyetemeket a nagy energiájú 

Fizikában való szoros 

együttműködés révén számos 

európai intézménnyel 

és egyetemekkel, a CERN-nel, az 

IJCLabbal, 

a párizsi Saclay Egyetemmel és 

ICTP-VEL. 

Az elmúlt 5 évben a következő 

eredményeket érte el 

összesen 138 H-indexet ért el, a 

rangsorban 

Palesztinában az első helyen áll. 

Ázsiában a 44. helyen áll, és 

477. helyezett a világon, a 

legmagasabban rangsorolt tudósok 

2%-ának  egyike. 

Palestine and 
Hungary 

EVENTS & 
MEETINGS 

▪ Palesztina jelen van 
a diplomáciai bazárban. 
Palesztina 
kitüntetett jelenléttel, 
amivel a pavilont a 
sokszínűség jellemezte 
kiállítási tárgyakkal, 
amelyek tükrözik 
kulturális örökségét, 
beleértve a fából készült 
termékeket, kerámiákat 
és festményeket, melyek 
szimbolizálnak számos 
történelmi korszakokat 
Palesztinában, valamint 
hímzések, üvegáruk, 
és számos örökségi 
kézműves termékek. 
▪ Dr. Fadi Elhusseini 
nagykövet, részt vett 
a Arab Tanács 
nagyköveteinek 
tanácskozásán 
▪ Részt vett számos 
rendezvényen és 
találkozón 
 
Please visit our page for more 
news 
 
http://en.palestine.hu/mediasecti
on/embassy-news/ 
 

 

http://en.palestine.hu/mediasection/embassy-news/
http://en.palestine.hu/mediasection/embassy-news/
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The Festive Season Officially Kicks Off in Palestine 

A szezon megkezdődött. Karácsonyi piacok, karácsonyfa kivilágítás és sok concert valamint rendezvények, 

különösen Jeruzsálemben, Betlehemben és Ramallahban. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HÓNAP KÉPE 
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SPORT 

PALESZTINA  
EZÜSTÉRMET NYERT A 

NYUGAT-ÁZSIA 
TRIATHLONON 

A palesztin nemzeti 
triatlonista, Abdullah Abu 
Shabab, ezüstérmet nyert, 
az elit bajnokok kategóriájában, a 
Nyugat-ázsiai Bajnokságon, a 
Szaúdi Triatlonszövetség által 
szervezett versenyen.  
A versenyen részt vett  
250 férfi és női játékos 11 
országból. 

 
A PALESZTINAI SAEED 

KAZAK NYERTE A 
SPANYOL LÖVÉSZET 
BAJNOKSÁGOT 
Saeed Kazak nyerte a spanyol 
Nemzetközi Lövészet 
Bajnokságot (10 méteres 
légpuska), amelyet Logronóban 
rendeztek,Észak-
Spanyolországban.Kazak évente 
részt vesz számos versenyen, és 
tavaly júniusban első helyezést 
ért el lövészetben 50 méteres 
távolságból a nemzetközi 
lövészversenyen, amelyet a 
spanyol olimpiai Al-Kor 
lövészklub szervezett. 
  

WIKI PALESZTINA ÉS A 

"MEMÓRIA KÓD" 
A palesztin kulturális minisztérium a 

ramallahi Jasszer Arafat Múzeumban 

elindította a "Wiki Palesztina" 

programot, amelynek célja a palesztin 

narratíva megőrzése és dokumentálása 

digitális tartalmak segítségével, a 

"Memory Code" mellett, amely kőbe 

vésett filmeket tartalmaz palesztin 

egyéniségekről és eseményekről.

 
 

 

PALESZTINA NYERTE 
A GLOBÁLIS 
VERSENYT "A 
GLOBALSPACE 
CHALLENGE FOR 
SUSTAINABILITY” 
A palesztin csapat a 
Birzeit Egyetemről,megnyerte 
a "nagydíjat a 2022-es 
Fenntarthatósági tér 
Challenge versenyen", a"Fine 
Particulate matter Control" 
című projektje,amely egy 
innovatív légtisztítási 
megoldást kínál. 
A verseny, amelyet a Katari 
Egyetem együttműködve 
rendezett globális 
partnereivel, köztük 
Metavisionaries, ICE Cubes, 
Space Applications Services, 
International Space 
University és a Blue Origin, 
célja, hogy összehozza a 
versenyzőket a világ minden 
tájáról, hogy előmozdítsák a 
a fenntarthatóságot helyi és 
globálisan azáltal, hogy 
fejlesztik a fenntartható jövő 
elérését bolygónkon. 
 

 
 
  

Innováció Kultúra és Örökség 

SZÉPSÉG 

▪ MISS PALESZTINA ELNYERTE A 

KORONÁT A MISS EARTH 2022-es 

VERSENYÉN 

 
A 27 éves Nadeen Ayoub, Miss Palesztina 

lett a Miss Water 2022 győztese a Miss 

Earth szépségversenyen, amelyet 

november 29-én rendeztek meg a Fülöp-

szigeteken. Ayoub, az első palesztin, aki 

győzött a Miss Earth versenyen, 

fitneszedző, táplálkozásitanácsadó és 

vállalkozó. 


