
  

  

  

  

 

 

     
 

 

 

IZRAELIEK 
MEGROHAMOZZÁK AZ 

ALAQSA-T 
MOSQUE 

Izraeli telepesek többsége 

behatolt a megszállt Kelet-

Jeruzsálemben lévő Al-Aksza 

mecset területére, hogy 

megünnepelje a zsidó hanuka 

ünnepét. Mintegy 192 telepes 

csoportosan hatolt be a 

villámháború sújtotta területre a 

mecset Al-Mugharbah kapuján 

keresztül, a katonaság védelme 

alatt. 

Az izraeli megszálló erők 

korlátozták a palesztin hívők 

belépését a helyszínre a 

telepesek túrái során. 

Ezenkívül izraeli telepesek 

megrohamozták az Ibrahimi 

mecsetet és menórákat 

gyújtottak meg a folyosókon 

belül, hogy a megszálló erők 

védelme alatt megünnepeljék a 

hanukát. Izrael szándékosan 

megváltoztatja a mecset előtti 

terület történelmi 

jellegzetességeit egy lift 

beépítésével, hogy megkönnyítse 

a telepesek betöréseit. 
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 ÚJ KITERJESZTÉS 
AZ APARTHEID 

WALL-nak 
 

Izrael megkezdte a cementtömbök 

elhelyezését Qaffin városától 

nyugatra, Tulkarmtól északra, az 

északi megszállt 

Ciszjordániában,elválasztva a 

palesztinokat több ezer hektárnyi 

mezőgazdasági földterületektől.  

Az újbetonfal Salem városától 

húzódik Tulkarem városáig. 

Kilenc méter hosszú magas és 45 

kilométer hosszú, erődítmények és 

elektronikus eszközök mellett. 

Mezőgazdasági gazdák egyedül 

Qaffin városától tagadják meg a 

hozzáférést 5000 dunham (1236 

hektár) mezőgazdasági 

földterülethez, valamint a 

szomszédos falvakban lévő több 

tízezer dunumhoz. 
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Megszállás a számok 
tükrében 
- 19 palesztin meghalt, köztük 3 
gyermek és egy focista 
- 1 palesztin fogoly meghalt orvosi 
hanyagság miatt 
- 156 palesztin megsebesült 
- 1 palesztin ügyvédet deportáltak 
Franciaországba 
- 70 palesztin fogvatartottat 
különítettek el Nafha börtönében  
- 9 palesztin tulajdonú épületet és 6 
lakósátrat leromboltak 
- 35 palesztin kitelepítése a 
rombolások miatt 
- 40 olajfa elpusztítása Qalqilyában 
- 120 juhot loptak el palesztin 
gazdáktól 
- 1 palesztin iskolaként használt sátor 
lefoglalása 
- 39 millió dollárt foglaltak le a 
palesztin adó bevételekből 
- Al-Araqib falut 211. alkalommal 
rombolták le 
- 36 000 új lakóegységet hagytak jóvá 
Holon városában 
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EGY KÖNYV, AMIT EL KELL OLVASNI 

EGY SEBÉSZ AZ IZRAELI MEGSZÁLLÁS 

ALATT: Személyes elbeszélés egy 

palesztin sebész életének gyakran drámai, 

veszélyes és néha vicces eseményeiről. 

 

A palesztinok, bárhová is utaznak, bárhol is 

tartózkodnak, és amikor bármiről beszélnek vagy 

írnak, mindig a palesztin kérdés kerül a 

középpontba. Ez létük szerves része. Az Egy 

sebész az izraeli megszállás alatt című könyvben a 

szerző, Dr. Shawki Harb az életről, Palesztináról és 

az orvostudományról szóló tapasztalatait írja le, 

amelyeknek ötvenéves sebészi praxisa során 

tanúja volt. 

 

Egy olyan palesztin sebész életének elbeszélését 

nyújtja, aki 1975 és 2003 között több mint 

negyedszázadon át, izraeli megszállás alatt 

praktizált orvosként. Harb kitér az 1958 és 1967 

között Németországban töltött orvosi egyetemi és 

gyakornoki évei, valamint az ezt követő, 1967 és 

1975 között az Egyesült Államokban folytatott 

szakorvosi képzése során történt eseményekre is. 

Ez az emlékirat elmeséli, hogyan élt nyugodtan és 

céltudatosan az izraeli katonai megszállás alatt, 

elviselve a zaklatásokat és leküzdve az olyan 

kihívásokat, mint például az, hogy áram 

kimaradáskor zseblámpák pislákoló fénye és 

lövések hangja mellett kellett szívműtéteket 

végeznie. 

 

Az Egy sebész az izraeli megszállás alatt hosszú 

távú perspektívát nyújtva egyedülálló betekintést 

nyújt a konfliktus természetébe, szokatlan orvosi 

eseményekről és személyes tapasztalatokról szóló 

történetekkel szolgál, miközben reflektál arra a 

társadalmi és politikai kontextusra, amelyben 

ezek történtek. 

ISMERJE MEG SOHA 
ALQESHAWIT 

 

 
 

Soha Alqeshawi palesztin 

állampolgár Gáza városából. 

Amikor elhagyta azt az aprócska 

területet, ahol az emberek 

fogolyként élnek egy 365 

négyzetkilométeres területen, a 

texasi Houston Egyetemre 

iratkozott be. Miután 

évfolyamelsőként diplomázott 

számítógépes rendszertechnika 

szakon, a NASA munkát ajánlott 

neki az űrsiklóprogramban. 

Az Orion űrhajón dolgozó vezető 

szoftvermérnökként a 

szoftver/hardver integrációért és 

tesztelésért felelős, hogy 

biztosítsa, hogy az űrhajó összes 

hardvere és szoftvere az 

elvárásoknak megfelelően 

teljesítsen a mélyűrbe szánt 

következő generációs amerikai 

űrhajó esetében. Az Orion az az 

űrhajó, amelyre a NASA-nak 

szüksége van ahhoz, hogy 

embereket vigyen a mélyűrbe, 

nagyon hosszú időre, és 

biztonságban haza is hozza őket. 

Palestine and 
Hungary 

EVENTS & 
MEETINGS 

 
▪ Palesztin Állam 
Nagykövetsége 
támogatta a Palesztin 
Orvosok és 
Gyógyszerészek 
Szövetségének 
magyarországi 
megalakulását, és adott 
otthont az "Együtt egy 
ígéretes jövő 
újjáépítéséért" mottóval 
rendezett 
nyitókonferenciának 
 

. a nagykövetség  
közzétett egy videót 
"Palesztina 
magyarországi 
nagykövetsége két év 
alatt" címmel. 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Ml84SsL1u8
Y 
 
 
 
Kérjük, látogasson el oldalunkra 
további információkértnews 
 
http://en.palestine.hu/mediasecti
on/embassy-news/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ml84SsL1u8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ml84SsL1u8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ml84SsL1u8Y
http://en.palestine.hu/mediasection/embassy-news/
http://en.palestine.hu/mediasection/embassy-news/
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                                                 KARÁCSONYI FELVONULÁS 
A karácsonyi felvonulás egész Palesztinában végigjárta a katolikus és ortodox karácsonyt. A 
felvonulás Betlehemből indult, majd Ramallah, Dzsenin, Nablusz és Jerikó felé vette az irányt. A 
felvonuláson több ezer palesztin vett részt. 

 

 

 

 

 

A HÓNAP KÉPE 
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SPORT 

AZ ELSŐ PALESZTIN NŐI 
JÁTÉKVEZETŐ 
A Nemzetközi Labdarúgó 
Szövetség (FIFA) a palesztin 
játékvezető-asszisztenst, Heba 
Szaadia-t választotta ki, hogy 
részt vegyen az Ausztráliában és 
Új-Zélandon július 20. és 2023. 
augusztus 20. között 
megrendezésre kerülő női 
világbajnokság mérkőzéseinek 
vezetésében. Először vesz részt 
palesztin játékvezető a 
világbajnokság mérkőzéseinek 
vezetésében. 

 

               ZENE 
BAROKK ZENE 2022 

A karácsonyi ünnepségek 
részeként az Al-Kamadnjati 
Barokk zenei turné 2022. 
december 17-23. között 
Jeruzsálemben, Al-
Zababdehben, Ramallahban és 
Birzeitben vette kezdetét. A 
zenekar a zenei barokk korszak 
leghíresebb zeneszerzőinek, 
többek között Bachnak és 
Vivaldinak a műveit játszotta.  

 
 

A PALESZTIN EGYETEM HAT ARAB 

DIALEKTUSRA VONATKOZÓ 

KORPUSZT AD KI  

A Birzeit Egyetem 1,3 millió szót 

tartalmazó korpuszt adott ki a líbiai, 

palesztin, libanoni, iraki, szudáni és 

jemeni dialektusokra. A Currasat címet 

viselő korpuszok célja, hogy 

gazdagítsák a mesterséges 

intelligencia technológiáit, és lehetővé 

tegyék számukra a dialektális arab 

nyelven írt szövegek megértését. Az 

egyetem a Bejrúti Amerikai 

Egyetemmel és az ENSZ-szel 

partnerségben dolgozott néhány 

dialektuson. A Currasat 2022. 

december 15-én indult útjára az ENSZ 

New York-i székhelyén. 

A korpusz a közösségi 

médiaplatformokról, például a 

Facebookról, a Twitterről és a 

YouTube-ról gyűjtött dialektális 

szövegek gyűjteményéből áll. A 

korpuszok minden egyes tokent 

prefixumokra, szuffixumokra, 

szárakra, szófajokra, lemmákra és 

angol glosszákra szegmentáltak. 

 

 

PALESZTINA ELNYERTE AZ 
ARAB KORMÁNY 
KIVÁLÓSÁGI DÍJÁT 
Palesztina nyerte el az arab 

kormány kiválósági díját a 

karriertervezés területén. 

Erre az Arab Államok 

Ligájában az Arab 

Közigazgatási Fejlesztési 

Szervezet által szervezett 

ünnepségen került sor, 

amelyen a díj nyerteseit 

díjazták. 

 

INNOVÁCIÓ 
PALESZTINA 3. 
HELYEZÉST ÉRT EL A 
"TECH FOR TALENT" 
VERSENYEN 

Ghazzal, egy palesztin diák 

feltalált egy olyan eszközt, 

amely automatikusan kinyitja 

az ablakokat, amint gázt 

érzékel - és ezzel számtalan 

életet menthet meg. Ghazzal 

képviselte Palesztinát a 

Dubaiban megrendezett 

"Tech for Talent" versenyen, 

ahol eszközével a 3. helyet 

szerezte meg. 
 

 

KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKA 


