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ن: ن:بر�مج مبا��� �لدفا� �ملشتركة تتضم� بر�مج مبا��� �لدفا� �ملشتركة تتضم�
حمال�: 

• حملة شجر	 �لزيتو�
• حملة �ملقاطعة - سحب �الستثما" -  فر� �لعقوبا� على �سر�ئيل 

حتى ت.نهي �الحتال(
• حملة مقا مة �جلد�"

• حمال� طا"ئة لالستجابة للمستجد��.

�لتو�صل  بنا< �لتحالفا� مع �ملؤسسا� �ملرتبطة بالكنائس،  منظما� 
فلسطينية غير حكومية  حكومية في �لد�خل  �خلا"?.

�لشر�كة مع جمعيا� �لشبا�  �لشابا� �ملسيحية �لد لية �Cتلفة 
 منظما� مرتبطة بالكنائس  HخرF G لية.

تنظيم بر�مج تبا�$ #"يا��� تضامنية  �ستقبا( جلا�  مجموعا� 
 Hفر�F تقصي للحقائق، مبا فيها بر�مج "حلة من Hجل �لعد�لة، قطف �لزيتو� 
  Q"�عة �لزيتو� �لسنوية، لرفع مستوG �لوعي  حشد �لتضامن مع �لقضية 

�لفلسطينية.

�فع قد��� �*تمع �حمللي، Hفر�F، مؤسسا�،  مجموعا�، باملفاهيم 
 Uبالتركيز على �لشبا ،Wحتويل �لنز�   	في حقلي �ملناصر Zخصوصا ،�� Fأل� 

 �ألطفا(. 

�جر�< �ألبحا, �لالQمة حو( �لقضايا �ملرتبطة بأنشطة  بر�مج  Hهد�\ 
.	"Fملبا�



كانو2 �لثاني
�لسـبت �جلمعـة �خلميـس ��أل�بعـا ��لثـالثا �ألحـد�إلثـنني
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يتم حصاF موسم �لزيتو� بني تشرين ثاني  a`�" من كل عا_. 
 تتضمن منتجا� �لزيتو�: Qيت �لزيتو�، صابو� Qيت �لزيتو�، 
 �H يت �لزيتو�Q لزيتو�. على� f�" H  ،منتجا� خشب �لزيتو�
ي.عصر في غضو� ١٠ ساعا� بعد قطفه لضما� جوFته، 

حيث تستخد_ aلية �لعصر �لبا"F (مبياl با"F	) للحفاj على 
�لنكهة، �لطعم  �لقيم �لغذ�ئية للزيت،  يحفظ �لزيت 
Z عن Hشعة �لشمس. تستخد_ �ليو_  بعد �لعصر بعيد�

كال �لطريقتني في �لعصر، �لقدمية على �حلجر  �لطاحونة 
 U"اللكتر نية.  تنتج ٩ كغم من �لزيتو� ما يقا� 	جلديد� 

�للترين من �لزيت. بالنسبة لصابو� Qيت �لزيتو� تصنع 
�لقطعة من خلط ٣٦٠ غم من �لزيت �لصافي مع ١٥٠ 
غم من �ملا<  ٥٠ غم من �لصو�F �لكا ية، باإلضافة �لى 

�لنكهة �الختيا"ية.  ينتج لتر �لزيت ما بني ١٢ – ١٤ قطعة 
 Zفلسطيني بيت حلم تقليديا Fمن �لصابو�. هذ�  �عتا

على صناعة منتجا� خشب �لزيتو� يد ياZ منذ قر �.  يتم 
يستخد_  "f �لزيتو� في عملية �لتخليل.

منتجا� �لزيتو2:

يو= �لشهيد 
�لفلسطي?

 �ليو= �لعاملي لز�Aعة
D�6العتنا Aألشجا� 

ֲדم

موسم Q"�عة �لزيتو�

 Rقامة N6O �نتخابا�
 عامة للرئاسة

 �6ملجلس �لتشريعي
�لفلسطي?

عيد �مليالU (شرقي)

عيد �لغطا� 
(Xغر)

�OA �لسنة
(Xغر)

�OA �لسنة
(شرقي)

عيد �لغطا� 
(شرقي)

�OA �لسنة �Zجرية



شبا5
�لسـبت �جلمعـة �خلميـس ��أل�بعـا ��لثـالثا �ألحـد�إلثـنني

�� "عاية شجر Qيتو� لتتم Q"�عته في H"�ضي �لفالحني توفر 
لهم  لعائالتهم �لدعم في نضالهم ضد �الحتال(، كما 
هو �شا"	 للمحتل بأ� هنالك Hنا� من Hنحا< مختلفة 

من �لعالم يد�فعو� عن هذ� �حلقل،  �نه ليس بو" H  غير 
مستخد_، باإلضافة �لى خلق عالقة بني �لر�عي �ألجنبي 
 �أل"� �لفلسطينية. برعاية شجر	 Qيتو�  �ملشا"كة في 
�عاF	 Q"�عة Hشجا" �لزيتو� �لتي تقتلعها جر�فا� �الحتال( 

فإنك تز"W بذ " �ألمل للفالحني  عائالتهم، لأل"�  مستقبل 
فلسطني. 

تنظم مباF"	 �لدفاW �ملشتركة برنامجاZ لز"�عة �لزيتو� في 
H �ئل شبا� ٢٠٠٨، النضما_ �ملتضامنني �ألجانب من كافة 

.Zجا< �لعالم،  مشا"كتهم لنا في �بقا< �ألمل حيا"H

"��عة 7شجا� �لزيتو2:
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موسم Q"�عة �لزيتو�

�لفتر[ �ملعد[ ل\نامج 
مباAU[ �لدفا^ 

�ملشتركة لز�Aعة 
�لزيتو�

عيد �لكشا_

�ليو= �لعاملي 
للمقا6مة �لسلمية

يو= �لسنة �لكبيسة



��9:
�لسـبت �جلمعـة �خلميـس ��أل�بعـا ��لثـالثا كا� معظم �لفلسطينيني منذ �لقد_ مز�"عني، حيث �عتمد �ألحـد�إلثـنني

حو�لي ٧٥٪ من �لفلسطينيني في Fخلهم على �لز"�عة قبل 
�لنكبة �لفلسطينية  �لنز � عا_ ١٩٤٨.  كشجر	 �لزيتو�، 

هكذ� �ملز�"W �لفلسطيني مغر سة جذ "l في تر�H U"ضه �لتي 
ينتمي �ليها، حيث متثل �أل"� مصد" �لهوية �الجتماعية، �لعز	 

 �لكر�مة.
 Fقد عملت �سر�ئيل باستخد�_ قانو� �لغائب، �لذ� يعو 

لعا_ ١٩٥٠، على سلب ملكية �أل"�ضي لرعاية �لد لة 
� �لالجئني �لفلسطينيني، "H لعبرية.  باإلضافة �لى سلب�

قامت �لسلطا� �إلسر�ئيلية بسلب H"�ضي مو�طنو �سر�ئيل 
لك �لقانو�  �لفلسطينيني،  �لذين مت تصنيفهم HيضاZ حسب̀ 

"بالغائبني".
 يخلد �لفلسطينيو� يو_ �أل"� تذكير�  تقدير� للذين يناضلو� 

للحفاj على H"ضهم  هويتهم. Hنه يو_ �لتعبير عن �لرفض 
�لسياسي تضامنا. مع مو�طني �سر�ئيل �لفلسطينيني.

�لعالقة بني �ملز��� #�أل�> –
يوC �أل�> �لفلسطيني:
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موسم Q"�عة �لزيتو�

�ليو= �لثا5 �ملعد من 
ِقبل مباAU[ �لدفا^ 

�ملشتركة لغر� 
يو= �ملرO[ �لعاملي�لزيتو�

eاية موسم 
�Afعة �لزيتو�

hكرg مقتل 
�ملتضامنة �المريكية 

jAشيل كو�A

عيد �أل=
 Dليو= �لعاملي للقضا� 
يو= �ملياm �لعامليعلى �لعنصرية �لعرقية

 nAيو= �أل
�لفلسطي?

 ]Aعيد �لبشا
(Xغر)

(Xغر) جلمعة �لعظيمة�

(Xغر) عيد �لفصح

(Xغر) حد �لشعاننيO

jعيد �ملولد �لنبو



نيسا2
�لسـبت �جلمعـة �خلميـس ��أل�بعـا ��لثـالثا �ألحـد�إلثـنني
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ينتج �لفلسطينيو� ما معدله ٣٥,٧٨٤ طن من Qيت �لزيتو� 
سنوياZ بينما يستهلكو� ما معدله ١٢,٥٠٠ طن، حيث 
يو�جه �ملز�"عني �لفلسطينيني حتديا� كبير	 في تسويق 

�ل ٢٣,٢٨٤ طن �ملتبقية.  تتضمن �ملشاكل �لتي يو�جهها 
�لقطاW �لز"�عي �لفلسطيني: منع H  عرقلة �لسلطا� 
�إلسر�ئيلية �لفلسطينيني من تصدير �ملنتجا� �لز"�عية 
خا"? �لبالF، قلة �ملعلوما� �ملتوفر	 عن �ألسو�f �خلا"جية 
 �تفاقيا� �لتصدير  �الستير�F، عد_ �لقد"	 على متابعة 

�ملنتجا� حتى تصل �لى Hسو�قها �لنهائية، �ملنافسة، 
 �إلجر�<�� �إلسر�ئيلية �لتي جتبر �ملصد"ين �لفلسطينيني 

 lجميع هذ .fسعا" �لسوH تهم بغير�"Fعلى حتديد سعر صا
�لعو�مل تؤثر في قد"	 �لفلسطينيني على �ملنافسة في 

�ألسو�f �لعاملية  بالتالي ت.هبط عائد�� �لتصدير.

تسويق �ملنتجا� �لفلسطينية "Qنامة شجر	 �لزيتو� ٢٠٠٨

hكرg مذtة sيم 
جنني (٢٠٠٢)

يو= �لطفل 
�لفلسطي?

يو= �لصحة �لعاملي
hكرg مذtة Uير 
ياسني (١٩٤٨)

 yيو= �ألس
�لفلسطي?

يو= �إلفطاA �لعاملي 
جلمعيا� �لشابا� 

�ملسيحية
�جلمعة �لعظيمة 

(شرقي)
عيد �لفصح 

(شرقي)

Oحد �لشعانني 
(شرقي)



7يا�
�لسـبت �جلمعـة �خلميـس ��أل�بعـا ��لثـالثا �ألحـد�إلثـنني

تشكل �لز"�عة �لد�عم �لرئيسي لالقتصاF �لفلسطيني  ميثل 
�لركن �ألسا� في تطوير شأ�  F " �ملرH	 �لفلسطينية، 

حيث �H حو�لي ٨٠٪ من �ألعما( �لز"�عية هي مسؤ ليتها، 
باإلضافة �لى مسؤ ليتها �لكاملة في ��F"	 �ملنز(  تربية 

�ألطفا(. �� حر�ثة �أل"�  Q"�عتها، �حضا" �لفاكهة  �خلضا" 
 .	Hبيعها هو جز< من �ملها_ �لتي تقو_ بها �ملر  fلى �لسو�
 هي في �لغالب �لتي حتفظ  تقو_ بالطرf �لتقليدية في 
�لتخزين  صناعة Hغذية HخرG من �لثما"، كاملربى  �Cلال� 

 غيرها.  تشير �إلحصائيا� �H ٩٠٪ من نسا< �القتصاF �لغير 
"سمي يعملن في �لز"�عة.

�#� �ملر�7 في �لز��عة #�لبستنة:
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Nعيد �لعما

hكرg �لنكبة 
�لفلسطينية (١٩٤٨)

�ليو= �لعاملي للتنو^ 
Aلثقا| �6حلو��

Oسبو^ �لتضامن مع 
6Oلئك بال حكم 

 ��h

تب? �مليثا� �لوط? 
�لفلسطي? من ِقَبل 

�ملجلس �لوط?

Oحد �لعنصر[ 
(Xغر)

"Qنامة شجر	 �لزيتو� ٢٠٠٨



حزير�2
�لسـبت �جلمعـة �خلميـس ��أل�بعـا ��لثـالثا �ألحـد�إلثـنني
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يعمل ما يزيد عن ١٧٪ من �لفلسطينيني في �لز"�عة 
 تشكل �لنسا< �لغالبية �لعظمة من هذl �لنسبة. �� ما 

يزيد عن ٤٥٪ من �ملساحا� �لز"�عية �لفلسطينية (٩١٤,٢٣٥ 
F من) مز" عة بأشجا" Qيتو�، حيث يعوF عمر معظم �حلقو( 
 �ألشجا" �لى ٥٠٠ – ١٠٠٠ عا_،  يصل بعضها �لى Hلفي 

 Fخل �لزيتو� �لسنو� على �القتصاF "ال\ عا_.  يقدa ثالثة 
�لفلسطيني ١١٨ مليو� F ال" Hمريكي، �H ٢٢ ٪ من حجم 
�لدخل �لز"�عي.  تقد" تكلفة �ملز�"W إلنتا? كغم  �حد من 

Qيت �لزيتو� ٢,٣ F ال" Hمريكي.

�ملز��� #�لز��عة في فلسطني

تأسيس منظمة 
�لتحرير �لفلسطينية

 Nيو= �ألطفا
�ألبرياD ضحايا 

�لعنف

hكرg �لنكسة 
�لفلسطينية (١٩٦٧ 
حر� �أليا= �لستة)/ 

يو= �لبيئة �لعاملي

�ليو= �لعاملي ضد 
Nعمالة �ألطفا

�ليو= �لعاملي 
ملكافحة �لقحط 

يو= �لالجئ �لعاملي�6ملجاعة

�ليو= �لعاملي 
ملساند[ ضحايا 

�لتعذيب

Rعال� ضم �لقد� 
�لشرقية إلسر�ئيل 

(١٩٦٧)

 Uعيد �لصعو
(شرقي)

Oحد �لعنصر[ 
(شرقي)

عيد �يع قديسي 
فلسطني

"Qنامة شجر	 �لزيتو� ٢٠٠٨



متو"
�لسـبت �جلمعـة �خلميـس ��أل�بعـا ��لثـالثا تعتبر `بابة ثما" �لزيتو� (Bactrocera (Dacus) oleae) �ألحـد�إلثـنني

 �حد	 من Hهم �آلفا�، �� لم تكن �ألهم  �ألخطر على 
�إلطالf، مبا تسببه من خسا"	 �قتصاFية فاFحة ملز�"عي �لزيتو� 

 ) F آلفة في� lلعالم، حيث تتو�جد هذ� ) F في �لعديد من
�لبحر �ألبيض �ملتوسط  غيرها من �لد (،  تصيب Hكثر من 

٥٠٪ من معد( �إلنتا? �لسنو� في فلسطني من �لزيتو�.
�حلشر	 �لكاملة `بابة متوسطة �حلجم تشبه �لذبابة �ملنزلية 

�ال �H حجمها �صغر يصل طولها �لى ٥ ملم،  يبدH نشا� 
�حلشر	 من شهر حزير��  حتى نهاية موسم قطف �لزيتو�، 
�` تضع �ألنثى �لبيض (٣٠٠ بيضة \ �ملوسم) بو�سطة aلة 
 ضع �لبيض على عمق ١ ملم مما يؤ�F �لى: ظهو" بقعة 
سو�F< على سطح �لثمر	 تد( على �إلصابة،  �لتي بد "ها 

تؤ�F �لى تساقط مبكر للثما"، �"تفاW نسبة �حلموضة  "قم 
�لبير كسايد، نقص في نسبة �لزيت في �لثما"، �صابة �لثما" 

بأمر�� ثانوية بعد �إلصابة بالذبابة مثل �ملايكر فوما.
ميكن مكافحة هذl �آلفة من خال(: �لعمليا� �لز�"عية 

�لسليمة، �ستخد�_ �ملصائد، �لطعو_ �لسامة،  �ملبيد�� 
�حلشرية.

�ألمر�> #�آلفا� �لتي تصيب شجر� 
�لزيتو2 �لفلسطينية:

١٢٣

٨٩١٠

٦

٧

١٥١٦١٧

١٣

١٤

٢٢٢٣٢٤

٢٠

٢١

٢٩٣٠

٤

١١

١٨

٢٥

٥

١٢

١٩

٢٦٢٧

٢٨٣١

�ليو= �لعاملي 
للتعا6نيا�

 jOلر� A6صد        
�الستشاjA ملحكمة 
 Nلد6لية حو� Nلعد�

�جلد�R \ Aطال� 
�لة �ملقاطعة 

�ليو= �لعاملي 
للسكا�

�إلسر�D �6ملعر��

"Qنامة شجر	 �لزيتو� ٢٠٠٨



I:
�لسـبت �جلمعـة �خلميـس ��أل�بعـا ��لثـالثا �ألحـد�إلثـنني

تتنوW مصاF" �ملياl في فلسطني،  ميكنها �H تنقسم �لى: 
�ألمطا"، �جلريا� �لسطحي   �ملياl �جلوفية. تعتبر �ألمطا" 
�ملصد" �لرئيسي، حيث �العتماF عليها في "� مساحا� 

 �سعة من �أل"�ضي �لز"�عية كما يتغذG عليها �خلز�� �جلوفي 
 �¢ا"� �ملائية �Cتلفة بنسبة ٣٠٪ من �جمالي �ألمطا" 

�لساقطة.   يتضمن �جلريا� �لسطحي �ألنها"، �لسيو(   
�لبحير��  �ملياl �لر�كد	 �لتي ت.ستخد_ للشرU   �لر�.  توفر 

�ملياl �جلوفية مصد" aخر للما< على شكل عيو�   ينابيع.
تسيطر �سر�ئيل على ٧٥٪ من مصاF" �ملياl �ملتجدF	 في 

�لضفة �لغربية   قطاW غز	، حيث تسمح �سر�ئيل لثالثة 
 Zما< سنويا Uماليني فلسطيني باستهال£ ٢٥٠ مليو� كو
فقط (٨٣ كوU ما< لكل فلسطيني في �لسنة �لو�حد	)، 

باملقابل يتمتع ستة ماليني �سر�ئيلي باستهال£ ٢٠٠٠ 
مليو� كوU ما< سنوياZ (٣٣٣ كوU ما< لكل �سر�ئيلي في 

�لسنة �لو�حد	)، بينما بإمكا� كل مستوطن �سر�ئيلي 
�ستهال£ ١٤٥٠ كوU ما< سنوياZ. مبعنى aخر يستطيع كل 

فرF �سر�ئيلي �ستهال£ H"بعة Hضعا\ �لكمية �لتي يستطيع 
    .lلفلسطيني �لو�حد من �مليا� Fستهالكها �لفر�

مصا�� �ملياJ في فلسطني:

١٢٣

٨٩١٠ ٧

١٥١٦١٧ ١٤

٢٢٢٣٢٤ ٢١

٢٩٣٠

٤

١١

١٨

٢٥

٥

١٢

١٩

٢٦

٦

١٣

٢٠

٢٧٢٨٣١

�حتفاN شبا� 
�عيا� �لشبا� 

�ملسيحية | 
6A6Oبا - بر�� 

�ليو= �لعاملي 
لسكا� �لعا� 

�ألصليني

يو= �لشبا� �لعاملي

"Qنامة شجر	 �لزيتو� ٢٠٠٨



7يلو$
�لسـبت �جلمعـة �خلميـس ��أل�بعـا ��لثـالثا �ألحـد�إلثـنني

تشكل �أل"�ضي �لز"�عية في فلسطني ما نسبته ٢٤٪ من 
مساحة �لضفة �لغربية  قطاW غز	،  �ملز" W ثالثة H"باعها 

بأشجا" �Fئمة �خلضر	،  �لبقية تستخد_ للز"�عة �ملوسمية، 
حيث Hهمية �الستصال�. �الستصال� هو عملية سنوية 

متو�صلة يتبعها �ملز�"عني للحفاj على �لتربة نظيفة من 
 .��ملو�F �لضا"	، �أل سا¤ �H  H شي< قد يعرقل Q"�عة �أل"

 يتبع `لك حتضير �أل"� للموسم �لز"�عي، باحلر�ثة، تصحيح 
�ملرتفعا�، تقليم �ألشجا"  تعشيب �أل"�، حيث تتم عملية 

�الستصال� في بد�ية �خلريف من كل عا_.   

�ستصالL �أل��ضي:

١٢

٨٩

١٥١٦

٢٢٢٣

٢٩

٧

١٤

٣

١٠

١٧

٢٤

٢١

٤

١١

١٨

٢٥

٥

١٢

١٩

٢٦

٦

١٣

٢٠

٢٧٢٨

٣٠

يو= �و �ألمية 
�لعاملي

hكرg مذtة 
ص\� 6شاتيال 

(١٩٨٢)
�ليو= �لعاملي 

للسال=

hكرg �نطالقة 
�النتفاضة �لفلسطينية 

�لثانية (٢٠٠٠)

بد�ية شهر Aمضا�

"Qنامة شجر	 �لزيتو� ٢٠٠٨



تشرين $#7
�لسـبت �جلمعـة �خلميـس ��أل�بعـا ��لثـالثا تهد\ حملة شجر �لزيتو�   برنامج قطف �لزيتو� �لى �ألحـد�إلثـنني

تشجيع �ألشخا¥ في مختلف Hنحا< �لعالم للمشا"كة 
في �بقا< �ألمل حياZ عند �ملز�"عني �لفلسطينيني   �لشعب 

�لفلسطيني.
منذ �النتفاضة �لثانية عا_ ٢٠٠٠، Fمر �الحتال(  �قتلع حو�لي 
نصف مليو� شجر	 Qيتو�.   يخا\ �ملز�"عو� �لفلسطينيو�  

قطف �لزيتو� من H"�ضيهم �لقريبة من �ملستوطنا� 
�إلسر�ئيلية   �لطرf �اللتفافية  `لك بسبب تا"يخ من 

�العتد�<�� �ملتكر"	   �لعد �نية من قبل �ملستوطنني  جيش 
�إلحال( �إلسر�ئيلي �ملساند لهم.  هنا تكمن Hهمية مر�فقة 
�ملتضامنني �ألجانب لهؤال< �لفالحني �لى حقولهم لضما� 

Hمنهم.
من خال( مشا"كتكم في برنامج قطف �لزيتو�، Hنتم تظهر � 

 	"Fلتضامن مع �لشعب �لفلسطيني، حيث تنظم مبا�
�لدفاW �ملشتركة برنامجاZ سنوياZ للمتطوعني �ألجانب ملساعد	 

.) H خر تشرين� H يتونهم،  `لك فيQ "ملز�"عني في قطف ثما�
 

حملة �لزيتو2 #برنامج قطف �لزيتو2
�لفلسطينية:

١٢٣

٨٩١٠ ٧

١٥١٦١٧ ١٤

٢٢٢٣٢٤ ٢١

٢٩٣٠

٤

١١

١٨

٢٥

٥

١٢

١٩

٢٦

٦

١٣

٢٠

٢٧٢٨٣١

�ليو= �لعاملي 
للمو�طنة

hكرg مذtة 
يو= �لعماN �لعاملي�ألقصى (١٩٩٠)

�لفتر[ �ملعد[ ل\نامج 
مباAU[ �لدفا^ 

�ملشتركة Aحلة من 
 Xجل �لعد�لة �لشباO

�ليو= �لعاملي لتقليل 
�لكو��A �لطبيعية

�لفتر[ �ملعد[ ملؤمتر 
مباAU[ �لدفا^ 

�ملشتركة �لد�6 
للسال= - �لقد�

�لفتر[ �ملعد[ ل\نامج 
مباAU[ �لدفا^ 

�ملشتركة لقطف 
يو= �لغذ�D �لعاملي�لزيتو�

�ليو= �لعاملي 
للقضاD على �لفقر

hكرg مذtة كفر 
قاسم (١٩٥٦)

يو= �ألمم �ملتحد[

Oسبو^ �لتجرU من 
�لسال�

عيد �لفطر

"Qنامة شجر	 �لزيتو� ٢٠٠٨



تشرين ثاني
�لسـبت �جلمعـة �خلميـس ��أل�بعـا ��لثـالثا �ألحـد�إلثـنني

منذ عا_ ١٩٦٧ Fمر� قو�� �إلحال(  �ملستوطنو� 
�إلسر�ئيليو� ما يقا"U �ملليو� شجر	 Qيتو�  سلبت aال\ 

�لد منا� من �أل"�ضي �ملثمر	  �ملصاF" �ملائية �ملتجدF	، لغاية 
بنا<  توسيع �ملستوطنا� �إلسر�ئيلية، طرقها �اللتفافية 

 بنا< جد�" �لفصل �لعنصر�.
حتى كانو� �لثاني ٢٠٠٧، كا� طو( ما مت بنا©l من �جلد�" 
�Fخل �لضفة �لغربية حو�لي ٤٠٨ كم، سالباZ بذلك Hكثر 
Z بشكل مباشر على ٥٠٠ aال\  من ١٢٪ من H"ضها، مؤثر�

فلسطيني في ٩٢ جتمع سكني، ناهيك عن ١٥٠ مستوطنة 
موجوF	 �Fخل �لضفة �لغربية.  قد فصل �جلد�" �لكثير من 
�لعائال� �لفلسطينية عن حقولها، حيث ال يسمح لهم 

باستخد�_ �لطرf �اللتفافية للوصو( �ليها.

مصا��� �أل��ضي – �ملستوطنا� – �جلد��:

١٢

٨٩ ٧

١٥١٦ ١٤

٢٢٢٣

٣

١٠

١٧

٢٤

٢١

٢٩

٤

١١

١٨

٢٥

٥

١٢

١٩

٢٦

٦

١٣

٢٠

٢٧٢٨٣٠

 A6عد بلفو gكرh
(١٩١٧)

�ليو= �لعاملي ضد 
Aجلد��

 Uستشها� gكرh
�لرئيس عرفا�

 Nعال� �الستقالR
�لفلسطي?

�ليو= �لعاملي 
للتسامح

eاية موسم قطف 
يو= �لطفل �لعاملي�لزيتو�

�ليو= �لعاملي 
للقضاD على �لعنف 

]Oضد �ملر

�ليو= �لعاملي 
للتضامن مع 

�لشعب �لفلسطي?

 موسم قطف �لزيتو�



كانو2 $#7
�لسـبت �جلمعـة �خلميـس ��أل�بعـا ��لثـالثا �ألحـد�إلثـنني

١٢

٨٩

١٥١٦

٢٢٢٣

٢٩

٧

١٤

٣

١٠

١٧

٢٤

٢١

٤

١١

١٨

٢٥

٥

١٢

١٩

٢٦

٦

١٣

٢٠

٢٧٢٨

٣٠٣١

 موسم قطف �لزيتو�
يحتوG �لزيتو� على ١٥ ـ ٢٠٪ Qيت، ٤ ٪ بر تني، ١٪ Hمال� 

 U   H على فيتامني Gفسفو"،  حديد،  كالسيو_، كما يحتو
بكميا� كبير	. يستخد_ Qيت �لزيتو� في عال? Hمر�� �لكبد 

 �ملر�"	 �لتي يصاحبها �ضطر�با� في �لهضم  �مسا£. 
كما يستخد_ �لزيتو� في عال? فقر �لد_  �لكسا� عند 

�ألطفا(؛  `لك بتدليك �ألجز�< �ملصابة بزيت �لزيتو�.  Qيت 
�لزيتو� مفيد ملرضى �لسكر  مفتت للحصى،  يستعمل 
لدها� �جلسم حفاظاZ عليه من Hشعة �لشمس،  يفيد 

كدها� في حاال� �خلر�جا�  �لدمامل  تشقق �أليد�  �أل"جل 
 عال? �لقوبا<.  يستخد_ HيضاZ لوقف تساقط �لشعر  عال? 

�لر ماتيز_  �لتهاU �ألعصاU  �لتو�< �ملفاصل  ��Qلة جتاعيد 
�لوجه

�لفو�ئد �لصحية للزيتو2 #"يت �لزيتو2:

fليو= �لعاملي لإليد�
�ليو= �لعاملي 

يو= �ملعا� �لعامليملكافحة �لعبوUية

hكرg �نطالقة 
�النتفاضة �أل�6 

يو= حقو� �إلنسا�(١٩٨٧)

بد�ية موسم �Afعة 
�لزيتو�

         �حتفالية 
 ]Aمبغا Uعيد �مليال
�لرعا[ | �عية 
�لشبا� �ملسيحية 
 Aبيت ساحو -(Xغر) Uعيد �مليال

عيد �ألضحى


