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1. We wczorajszym wypadku (ok. godz.
20.00) między pojazdem pancernym i opancerzonym spychem IDF powracającymi z działań operacyjnych na Mount Dov na Golanie
zostało rannych 5 żołnierzy i dwóch oficerów. Dwóch jest w stanie bardzo ciężkim, jeden z nich znajduje się w śpiączce farmakologicznej i pod respiratorem, trzech w stanie
średnim i dwóch w stanie lekkim. Żołnierze
zostali odtransportowani do szpitali helikopterami. IDF bada przyczyny tego wypadku. *Izrael prowadzi różnorodne prace zabezpieczające północne granice kraju za
pomocą takiego właśnie sprzętu.

2. Podano do wiadomości informację, że
10 tys. żołnierzy i policjantów ochraniających Olimpiadę w Rio de Janeiro było szkolonych w tym celu przez izraelskie służby.
Sam Izrael nie mógł ochraniać uczestników
z powodu silnych protestów aktywistów propalestyńskich, którym uległ rząd Brazylii.

3. Podejrzenie policjantów w Hajfie wzbudził
człowiek, który podczas próby kontroli zaczął
uciekać. Po krótkim pościgu i aresztowaniu,
znaleziono przy nim broń (zdjęcie poniżej).
Nie ma informacji, czy był to terrorysta czy
innego rodzaju przestępca.
*Dzięki Bogu za czujność policji.

4. Znana w USA pro-palestyńska działaczka z
Michigan, Lina Allan, przekonuje w internecie,
że zabijanie Żydów jest dobre, oraz że Żydzi
nie posiadają praw człowieka i mogą jedynie
liczyć na prawa zwierząt. W podobny sposób
Niemcy przekonywali swój naród podczas wojny. Historia się powtarza.
„Ale z powodu ciebie co dzień nas zabijają,
uważają nas za owce ofiarne”. Ps. 44,23
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5. W nocy izraelscy żołnierze przeprowadzili
dużą operację antyterrorystyczną w obszarze arabskiej wioski al-Fawwar w Judei. Skonfiskowano nielegalną broń i aresztowano
kilka osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. Podobne operacje przeprowadzono w rejonie Gusz Ecjon i Menasze Benjamin. Zatrzymano 20 osób.

6. Trwają pracę nad budową nowej linii kolejowej. Wkrótce zostanie ukończona stacja
kolejowa w Jerozolimie, a w przyszłym roku
ruszy szybka kolej z Tel Awiwu do Jerozolimy. Podróż będzie trwać 27 minut.

7. Palestyński minister do spraw Jerozolimy,
Adnan al-Husajni oskarżył żydowskie organizacje o przygotowywanie planów zburzenia meczetu Al-Aksa i wybudowanie własnej
świątyni w tym miejscu. Husajni podkreślił,
że Izrael ma świadomość, że rozbiórka meczetu Al-Aksa wywoła burzę, która rozprzestrzeni się po całym kraju. Jednak pomimo
tego faktu, Izrael świadomie kontynuuje
politykę wypędzania rdzennych mieszkańców Jerozolimy z ich domów. Wyburza ich
domy i nakłada na nich podatki. Husajni
wezwał UNESCO do natychmiastowego zatrzymania izraelskich prac wykopaliskowych
prowadzonych na Starym Mieście Jerozolimy. Kopany w tym rejonie podziemny tunel
ma na celu odnalezienie historycznych dowodów żydowskiej obecności w tym miejscu.
*Jest to rodzaj podburzania Arabów, którzy
nie chcą zburzenia swojego meczetu, jednakże meczet Al Aksa nie stoi w miejscu izraelskiej świątyni.
8. Wschodnia Jerozolima. Wieczorem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy dzielnicy
Beit Hanina we Wschodniej Jerozolimie. Obrzucono kamieniami tramwaj. Nikt nie został
ranny.
9. Jerozolima. Starcia ortodoksyjnych Żydów
z policją w związku z aresztowaniem religijnego Żyda uchylającego się od służby wojskowej. Setki Żydów podpaliło kosze na
śmieci i zablokowało ulice w okręgu, część
z nich rzuca kamieniami w policję. Jest 6
aresztowanych.

10. Na lotnisku Ben Gurion stan alarmowy.
20 minut po wystartowaniu samolotu El Al
do Kijowa, który miał 182 pasażerów na
pokładzie, na pasie startowym znaleziono
kawałki gumy, co zrodziło przypuszczenia,
że jedno z kół samolotu rozerwało się. Samolot zawrócono, dla bezpieczeństwa zrzucił też większość paliwa. Dzięki Bogu, samolot wylądował szczęśliwie.
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11. Dzisiaj.. parlament Turcji ratyfikował
umową pojednania z Izraelem, kończąc
w tym samym okres 6 lat rozłamu i otwierając drogę do przywrócenia pełnych stosunków dyplomatycznych…

12. ONZ opublikowało raport o zakupach
realizowanych w Izraelu. Okazało się, że ONZ
nabyła towary i usługi w Izraelu na łączną
kwotę 91,8 mln USD w 2015 r. W 2014 r.
było to 69,8 mln USD, a Ambasador Izraela
przy ONZ, Danny Danon powiedział: "ONZ
rozumie, że Izrael jest rozwiniętym państwem, i izraelskie towary oraz usługi są
najwyższej jakości na świecie. Nadal będziemy wspierać izraelską gospodarkę, oraz po-

magać i zachęcać nasze firmy do współpracy z biurami zamówień ONZ”. Obecnie ONZ
nabywa różnorodne towary w Izraelu, począwszy od kubków do systemów odsalania
wody. Jednak coraz bardziej rośnie ilość
sprzedawanych produktów medycznych, biotechnologii, komputerów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.

13. Libańska gazeta Al ahbar związana z Hezbollah donosi, że zgodnie z informacjami ,
jakie nadeszły od systemu obronnego kraju wynika, że kwatera zamachów ISIS zaleciła grupom działającym w Libanie skoncentrować się na zamachach w okręgach
zamieszkanych przez chrześcijan i druzów.
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