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-       İşgal,F�l�st�n'�n tar�h� topraklarının yüzde 85'�ne el koymuş durumda.
-       1976 yılından �t�baren 170 b�n F�l�st�nl� ev �şgal tarafından yıkıldı.
-       1976 yılından �t�baren �şgal ed�len F�l�st�n topraklarının 21 m�lyon dönümlük araz�s�ne
el konuldu.
-        İşgal ed�len F�l�st�n topraklarında 3 m�lyonu aşan ağaç kes�ld�.
-        900'e yakın asker� geç�t bölges� kuruldu.
-        700 k�lometreden uzun ırkçı ayrım duvarı (Utanç Duvarı) �nşa ed�ld�.
-         1948 yılında �şgal ed�len F�l�st�n topraklarını Batı Şer�a'da kurulan yerleş�m alanları
�le bağlayan b�n 400 k�lometre uzunluğunda yollar �nşa ed�ld�.
-       2018 yılının sonuna kadar, Batı Şer�a'da kurulan yerleş�m alanları ve asker� bölgeler�n
sayısı 448'e ulaşırken, yerleş�mc� sayısı 671 b�n 7'ye ulaştı.
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Haber Bültenı
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F�l�st�n'den Kareler Haber Bülten�, okunmaya değer, d�kkat çek�c� ve gündemdek�
b�rtakım gel�şmelere �şaret etmekte olup olayları b�r başka açıdan okuyab�lmem�z
ve düşüneb�lmem�z �ç�n b�zlere da�ma elver�şl� b�r ortam sunmaktadır. F�l�st�n'den
Kareler, Kudüs ve Tar�h�m�z Derneğ� tarafından haftalık olarak yayınlanmaktadır. 

Bu bültende F�l�st�n �le �lg�l� güncel haberler anal�z ed�lmekted�r.

 F�l�st�n Toprak Günü'nün 44'üncü Yıl
Dönümünde.. İşgal�n İnsan Ve Toprak Hakları İhlaller� Devam Ed�yor
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       İşgal hap�shaneler�ndek� F�l�st�nl� es�rler, �şgal altındak� topraklarda yayılan ve onlarca
�şgal asker� de dâh�l olmak üzere b�nlerce s�yon�ste bulaşan korona salgınından onları
kurtarmak �ç�n dünyaya çağrıda bulundu.
     Es�rler, �nsan hakları kurumlarına ve dünyaya seslenerek, "Cezaevler�nde tedav�s�z ve
korumasız b�r şek�lde yataklarımızda ölmem�ze �z�n vermey�n" mesajını gönderd�.
       Es�rler, hap�shane �dares�n� ve �şgal hükümet�n� özell�kle nefes darlığı, kalp hastalıkları,
yüksek tans�yon ve d�yabet g�b� sağlık sorunları olan yüzlerce hasta es�r�n hayatlarından
sorumlu tuttu.
    Es�rler ayrıca, korona v�rüsünün yayılmasıyla ve gerekl� ster�l�zasyon malzemeler�n�n
sağlanmadığından hap�shanelerde her geçen gün artan gerçek b�r tehl�ke konusunda
uyarıda bulundu.

    Gazze Şer�d�’ndek� Sağlık Bakanlığı, "korona" v�rüsüyle mücadele kapsamında, �laç,
koruyucu malzemeler, laboratuvar test malzemeler� ve sun� solunum c�hazları
eks�kl�ğ�nden dolayı "boğucu b�r kr�zle" karşı karşıya olduğunu b�ld�rd�.
    Bakanlık Sözcüsü Eşref El-Kudra, yaptığı açıklamada, uluslararası topluma ve �nsan�
yardım kurumlarına "Gazze Şer�d�'ndek� sağlık durumunu kurtarmak �ç�n hemen
müdahale etme" çağrısında bulundu.
      Gazze'de, temel �laçlarda yüzde 39'a, tıbb� sarf malzemeler�nde yüzde 32'ye, laboratuvar
ve kan bankası malzemeler�nde yüzde 60'a varan eks�kl�k var.
   Öte yandan Gazze Şer�d� beled�yeler�, h�zmetler�n� sunmaya devam edeb�lmeler� ve
korona v�rüsü �le mücadeleye katkıda bulunab�lmeler� �ç�n 3 m�lyon dolarlık yardım
çağrısında bulundu.
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5 B�n F�l�st�nl� Es�r Haykırdı: 
B�zler� İşgal Hap�shaneler�nde Korona'yla Ölüme Bırakmayın

Gazze'dek� "Sağlık Bakanlığı" İlaç Sıkıntısı Çek�yor.. 
Ve Gazze Beled�yeler�nden 3 M�lyon Dolarlık Yardım Çağrısı



     Gazze Şer�d� Beled�yeler B�rl�ğ� (25 beled�ye) Başkanı Yahya Es-Serrac, beled�yeler�n
çalışması �ç�n gerekl� kaynak ve �mkânların yeters�zl�ğ� sebeb�yle Gazze'de beled�ye
h�zmetler�n�n çökmes� olasılığı konusunda uyardı.
       Es-Serrac, 13 yıldır devam eden İsra�l ablukası neden�yle beled�yeler�n ek�pmanlarının
kullanılamaz duruma geld�ğ�n�, h�zmetler�n sunulması �ç�n gerekl� yakıtta da sıkıntı
yaşandığını aktardı.
     Es-Serrac, beled�yeler�n korona �le mücadele kapsamında son günlerde kamuya açık
alanlar ve kurumlarda uluslararası sağlık standartlarına uygun olarak yürüttüğü
dezenfeks�yon çalışmalarını yoğunlaştırdığına �şaret ett�.

     Gazze'dek� Hükümet Tak�p Kom�tes� Başkanı Muhammed Avad, Gazze Şer�d�'ndek�
Türk�ye-F�l�st�n Dostluk Hastanes�'n�n korona v�rüsüyle mücadele �ç�n h�zmete g�rd�ğ�n�
açıkladı.
     Avad, yaptığı basın toplantısında, "Türk Dostluk Hastanes� donatılmaya başlandı ve
korona v�rüsüne karşı sağlık s�stem�n�n kapas�tes�n� güçlend�rmeye tahs�s ed�lecek" ded�.
       Avad, başta cumhurbaşkanı, hükümet ve halk olarak Türk�ye Cumhur�yet�'ne F�l�st�n'e
verd�ğ� sürekl� destekler �ç�n teşekkür ett�.
      Türk hükümet�, 34 b�n 800 metrekarel�k b�r alan kaplayan, 6 kat ve 180 yataktan oluşan
ve F�l�st�n'dek� en büyük hastanelerden b�r� olan söz konusu hastaney� 2011 yılında �nşa
etmeye başladı.

       F�l�st�n Vakıflar ve D�n İşler� Bakanlığı, (İsra�l)'�n koronav�rüs salgınını bahane ederek
El-Hal�l şehr�ndek� Harem-� İbrah�m Cam�s�'n� kontrol altına almaya çalıştığı uyarısında
bulundu.
   Bakanlık, yaptığı basın açıklamasında, �şgal makamlarının cam� koruyucularının
cam�ye g�rmes�n� engelled�ğ�n� bel�rtt�.
   Bakanlık, uluslararası topluma �şgal�n Harem-� İbrah�m'� b�r s�nagoga çev�rme
planlarını durdurma çağrısında bulundu.
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Korona V�rüsüyle Mücadele İç�n 
Gazze'dek� Türk Hastanes� H�zmete Başladı

İşgal Hükümet� Harem-� İbrah�m'� Kontrol Altına Almak İç�n 
Korona'yı Bahane Ed�yor



      Bakanlık, Harem-� İbrah�m'� korona salgını end�şes�yle Müslümanların �badet�ne ve
z�yaretç�lere kapatmış, ancak İsra�l'�n mabed�n hürmet�n� �hlal etmes�ne karşın koruma
ve h�zmetç�ler�n görevler�ne devam etmes�ne karar verm�şt�.
1994 yılından ber� �şgal makamları, Harem-� İbrah�m Cam�s�'n�, 25 Şubat 1994'te sabah
namazını kılan Müslümanların üzer�ne ateş açıp 29 Müslüman şeh�t eden b�r Yahud�
yerleş�mc�n�n eylem�nden sonra b�r kısmı Müslümanlara ve d�ğer kısmı Yahud�lere
tahs�s ed�lm�ş şek�lde �k�ye bölüyor.
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Okuduğunuz �ç�n teşekkür eder�z. 
F�l�st�nden Kareler haber bülten�m�z�

çevren�zdek�lerle paylaşarak daha fazla k�ş�n�n
haberdar olmasına ves�le olab�l�rs�n�z. 

F�l�st�nl�ler Toprak Günü'nü D�j�tal Platformlarda Ve Evler�n�n
Çatılarında Kutladı

  F�l�st�nl�ler, "F�l�st�n Toprak Günü"nün 44. yıl dönümünün faal�yetler�n� korona
v�rüsünün yayılmasına karşı alınan önlemler�n b�r parçası olarak sosyal medya
platformları üzer�nden canlı yayınlarla ve çatılarda m�ll� marşlar söyleyerek yürüttüler.
     F�l�st�n Toprak Günü'nde, 29 Mart 1976'da F�l�st�n topraklarının gen�ş alanlarına 'İsra�l'
�şgal makamları tarafından el konulmasına karşı düzenlenen protestolar sırasında,
'İsra�l' pol�s� tarafından vurulan altı F�l�st�nl� şeh�t anılıyor.


