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Az izraeli "Knesszet" 

ratifikálja az 

állampolgárság 

visszavonásáról szóló 

törvényt 

Az izraeli Knesszet főhatósága 

jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, 

amely a megszállt területeken és 

Jeruzsálemben fogva tartott vagy 

felszabadított palesztinok 

állampolgárságának vagy 

lakóhelyének visszavonásáról szól. A 

törvényjavaslatot 94 képviselő 

hagyta jóvá, 10 ellenzővel szemben. 

Az ellenzéki és koalíciós pártok keze 

ma összefogott az izraeli 

Knesszetben, hogy újabb rasszista 

törvényt léptessenek életbe a 

palesztinok ellen. A törvény szövege 

és megfogalmazása nem rejti véka 

alá, hogy azt csak a palesztinok ellen 

írták és hagyták jóvá, mások ellen 

nem, hogy még több alapvető jogukat 

sértsék meg. Ezúttal azzal, hogy a 

nemzetközi és humanitárius jogot 

egyaránt megsértve további 

lehetőséget biztosítanak 

állampolgárságuk megvonására 

valamint  földjeikről és házaikról 

való kitelepítésükre. 

A megszállás 

ratifikálja a 

"legalizálását" 

9 ciszjordániai 

településnek 

Az izraeli megszálló kormány 

jóváhagyta 9 település 

"legalizálását" a megszállt 

Ciszjordániában, és több ezer 

új település építését tervezi. A 

megszálló kormány a 

"kabineten" keresztül 

elfogadta a szélsőséges izraeli 

nemzetbiztonsági miniszter, 

Itamar Ben Gvir tervét is, 

amely a palesztin 

állampolgárok elleni 

megszálló rendőrségi 

műveletek fokozására irányul 

Jeruzsálemben. 

Hasonlóképpen, a kabinet úgy 

döntött, hogy a következő 

napokban összehívja a 

"Ciszjordánia Tervezési és 

Építési Legfelsőbb Tanácsát", 

hogy jóváhagyja új 

településegységek építését a 

meglévő területeken. 
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Megszállás 

számokban 
- 31  palesztin halt meg, köztük (4 

gyermek, 2 idős ember és egy 
fogoly az izraeli börtönben) 

- 266  palesztin sebesült (10 
kritikus állapotú, egy újságíró, 5 
gyermek, egy fogyatékkal élő 
férfi, egy idős nő) 

- 295 fogvatartott (23 gyermek, 
egy újságíró, két nő és 4 gázai 
halász) 

- 5 ház lerombolása a mártírok és 
foglyok családjaiknál, valamint 4 
ház lerombolása a Völgyben élő 
családoknál 

- Értesítések 40 ház lerombolásáról 
Jeruzsálemben és Jerikóban. 
- Egy betlehemi mecset 
lebontásáról szóló értesítés 
-  550 földműves földjének 
kisajátítása Salfitban, valamint 
Hizma és Jaba városokban 
-263 olajfát pusztítottak el  
- 1000 településegység építésének 
jóváhagyása Betlehemben 
- 3  légicsapás a Gázai övezetre 
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 EL AMIT KÖNYV, EGY

OLVASNI KELL 

T-RAMALLAH LÁTTAM 

 

A Láttam Ramallah-t Murid 

Al-Barghouti palesztin író 

regénye, amely 1997-ben 

elnyerte a Naguib Mahfouz 

irodalmi alkotói díjat. A regény 

az író önéletrajza, és harminc év 

száműzetés után hazájába való 

visszatérését mutatja be. A 

könyvet Ahdaf Soueif író 

fordította le angolra. 

Az irodalmi szöveg címe egy 

fontos lényegi pontot tisztáz, 

mégpedig azt, hogy az író ezt a 

látogatást nem visszatérésként 

írta le. Azt mondta: "Láttam 

Ramallah-t". Nem tértem 

vissza,se nem éltem, se nem 

látogattam meg. Senki sem 

ismeri a kiűzetés és a diaszpóra 

pszichológiai jelentését. Az író 

az életéről és a szenvedés 

mértékéről beszél. Murid Al-

Barghouti ebben a tisztán 

humánus művében a palesztin 

menekültek szenvedését írja le. 

  

 

 

 RUWA MEG ISMERJE
T-ROMMAN

 

Ruwa Romman lett az első 

palesztin-amerikai képviselő 

az amerikai Georgia 

államban.A 29 éves politikus 

azzal kampányolt, hogy a 

kormánynak mindenki 

számára dolgoznia kell, és 

intézkedéseket ígért az 

oktatás teljes finanszírozása, 

a gazdasági 

esélykülönbségek 

megszüntetése, az 

egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés kiterjesztése és a 

szavazati jog védelme 

érdekében.Romman 1994-

ben született Jordániában 

palesztin szülők 

gyermekeként. Családja 

hétéves korában költözött az 

Egyesült Államokba, 

pontosabban Georgia 

államba. Ruwa a politikai 

pályájáért harcolt,  úgy 

jellemzi magát, hogy 

szenvedélyesen szereti a 

politikát, az állampolgári 

elkötelezettséget, a 

vallásközi párbeszédet és a 

közösségi szolgálatot. 

Jelenleg vezető 

tanácsadóként dolgozik egy 

kormányzati ügynökségeket 

és más érdekelt feleket 

segítő, professzionális 

szolgáltatásokat nyújtó 

menedzsment cégnél. 

Palesztina és 
Magyarország 

 

ESEMÉNYEK & 

TALÁLKOZÓK 

 Együttműködési 

hidak építése a 

magyar civil 

társadalommal 

 
 

Interjú Dr. Fadi 

Elhusseini nagykövettel 

- by Daily News 

Hungary

 
 A magyarországi 

palesztin mérnökök 

előkészítő 

bizottságának 

megalakulásának 

bejelentése  

 Palesztin Állam 

nagykövetsége részt 

vesz a palesztin diákok 

diplomaosztó 

ünnepségén  

ttp://ar.palestine.hu/?pa

ge_id=203 

 

http://ar.palestine.hu/?page_id=203
http://ar.palestine.hu/?page_id=203
http://ar.palestine.hu/?page_id=203
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KÉPE HÓNAP A 

 
 bizottságának előkészítő mérnökök palesztin magyarországi A

bejelentése megalakulásának 

Bejelentették a magyarországi palesztin mérnökök előkészítő bizottságának 

megalakulását. A bizottság hét tagból áll, akik a nagykövetség székhelyén találkoztak 

Dr. Fadi Elhusseini nagykövettel és Monir Salti úrral, a Fateh magyarországi 

titkárával. A találkozót követően a bizottság találkozott a palesztin közösség több 

tagjával, és eszmecserét folytattak a továbbiakról.  
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A gázai önkormányzat 

megnyitja a "Kézművesség és 

művészet úttörői" kiállítást 
Dr. Yahya Al-Sarraj, Gáza polgármestere, 

"A kézművesség és a művészet úttörői" 

című kiállításon a Rashad Shawa Kulturális 

Központban, annak a projektnek a 

lezárásakor, amelynek célja a tehetségek 

támogatása és ápolása női vállalkozók 

foglalkoztatásával Gáza városában, a 

palesztin örökség és identitás megőrzésének 

keretében. A kiállításon a résztvevők 

mintegy 30 festménye, valamint termékek, 

hímzések, hagyományos kiegészítők és 

kézműves termékek szerepelnek.

 
 

Dima Bakri palesztin 

operaénekes első helyezést 

ért el a "Vivaldi 

Nemzetközi Versenyen" 

Dima Bakri a 

kiválóságért/kreativitásért kapott 

különdíjról és a Vivaldi Nemzetközi 

Verseny barokk szekciójában elért 

első helyezéséről beszélt: "A barokk 

az egyik legnehezebb és legrégebbi 

művészetnek számít az operában. 

Mivel az arab világban én vagyok az 

egyetlen, aki erre a művészetre 

szakosodott, nagyon büszke vagyok 

erre az élményre, különösen azért, 

mert még mindig Velencében 

folytatom tanulmányaimat. Nagyon 

érdekel ennek a művészetnek a 

terjesztése az arab világban.  

 

 

 

A lovascsapat 8 érmet 

nyert az Arab Jumping 

League döntőjében 

A nemzeti lovascsapat 

erős jelenlétet mutatott be 

az arab díjugrató 

bajnokság döntőjében, 

amelyet az Egyesült Arab 

Emírségekbeli Sharjahban 

rendeztek. 

Csapatunk négy ezüstérem 

megszerzése után a 

második helyet tudta 

megszerezni a gyerekek 

versenyében. 

Az ifjúsági 

versenyszámokban 

csapatunk négy 

bronzéremmel a harmadik 

helyet szerezte meg.

 

Nemzeti Taekwondo 

csapatunk aranyérmet 

szerzett az "Arab 

Kupán" való részvétel 

során.

SPORT 

 
ZENE 

6,01 
ESEMÉNYEK 

ZENE 

 
  zenészt, palesztin A

 t-Alatrash Naseem

 díjra"-Grammy"

.jelölték 

A Betlehemmel 

szomszédos Beit Sahour 

városából származó 

palesztin zenészt, Naseem 

Alatrash-t, Danilo Perez és 

a Global Messengers jelölte 

a rangos amerikai 65. 

alkalommal kiosztott éves 

Grammy-díjra. 

INNOVÁCIÓ 

 
"Olivia" az első palesztin 

mobiltelefon 

 
A hebroni palesztin fiatalembernek, 

Muhammad al-Sabrnak (21 éves) 

sikerült az első palesztin mobiltelefont 

versenyképes specifikációkkal és 

árakkal előállítania. Mintegy két évnyi 

kutatás és tanulás után al-Sabarnak 

sikerült megterveznie és legyártania az 

első, tisztán palesztin kézzel készített 

okostelefont. Al-Sabar megnyitotta 

saját cégét "Sabar Technology" néven 

és "Olivia Mobil" márkanévvel látta el, 

miután kapcsolatba lépett egy kínai 

mérnökcsapattal, hogy megkezdje az 

innovatív telefon gyártását. 


