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1. W nocy jednostka specjalna IDF „Duvde- 2. Ok. 12.00 koło osiedla żydowskiego
van” aresztowała mordercę Dafne. Jest nim w Samarii zatrzymano dwóch Palestyńczy16- letni Palestyńczyk, Murad Bader Abdul- ków planujących zamach.
lah Adais, z pobliskiej wioski Yata.
Dzięki Bogu, nie doszło do zabójstw.
3. Udało się uratować kobietę w zaawansowanej ciąży zaatakowaną wczoraj przez nożownika w Tekoa. Kobieta nie straci również
dziecka!
Chwała Panu!

4. Arabskie źródła donoszą, że w związku
z podejrzeniem dot. tunelu wychodzącego
po stronie izraelskiej na granicy z Gazą znajdują się duże siły IDF.
5. Lider opozycji, Izaak Herzog, zaproponował dzisiaj budowanie ogrodzeń wokół
wszystkich izraelskich osiedli w Samarii, aby
zapewnić większe bezpieczeństwo tamtejszym mieszkańcom.

Wg relacji niepublikowanych szeroko w mediach, zaatakował on kobietę, gdy malowała drzwi wejściowe do swojego domu. Zadał
jej cios nożem w głowę na oczach jej najstarszej córki. Nóż utkwił tak mocno, że terrorysta nie mógł go wyciągnąć i użyć do zamordowania dzieci w domu. Kona jąca
kobieta szamotała się jeszcze z napastnikiem, nie pozwalając mu wejść do środka,
po czym napastnik zbiegł. Ojciec chłopca
publicznie pochwalił go za jego czyn.

6. Anonimowy członek rady centralnej „Fatah” oświadczył, że w związku z ciągłymi atakami w samej organizacji jest wiele głosów
opowiadających się za, jak i przeciw współpracy z Izraelem.

Módlmy się o zwycięstwo głosów pokoju. ogłoszono, że ze względu na bojkot UE do
Oby zdali sobie sprawę, że ten terror do ni- końca roku zostanie zlikwidowana kolejna
fabryka w Maale Adumim (Soda Stream),
czego nie doprowadzi.
gdzie eksportowano dużą część wyrobów.
7. UNIA EUROPEJSKA – IZRAEL. Ministrowie Fabryka zostanie przeniesiona na południe
spraw zagranicznych Unii Europejskiej za- Izraela koło Beer Szewy, koło zaplanowanetwierdzili wczoraj wieczorem uchwałę stwier- go nowego miasta dla Beduinów – Rahat
dzającą, że wszystkie umowy miedzy UE (poza „zieloną linią”). Zamiast Palestyńczya Izraelem nie będą miały zastosowania na ków zatrudnienie znajdą w niej arabscy Beterenie Judei i Samarii ( poza tzw. „zieloną duini. Ciekawe czy UE w swoich działaniach
linią”). W oświadczeniu ministrów napisano, pyta się o opinię samych pracujących Pależe krok ten nie jest bojkotem Izraela i że UE styńczyków?
sprzeciwia się stanowczo takiemu bojkotoOby głos tamtejszych mieszkańców potrzewi...
bujących prawdziwego pokoju, mógł być sły• Unia Europejska bojkotuje część terenów szalny na świecie i Europie!
państwa Izrael, ale twierdzi, że nie jest to
bojkot Izraela. Tereny, o których mowa, ni- Obłuda Unii Europejskiej jest tym większa,
gdy nie stanowiły państwa palestyńskiego, że obecnie podobny status „spornego teryktóre nigdy nie istniało (Syria-Palestyna było torium” można nadać aż 19 obszarom „okujedynie nadaną przez Rzymian nazwą geo- powanym” przez kraje Unii Europejskiej np.:
graficzną terenów Izraela i Judy okupowanych
przez Rzymian – więc de facto, Palestyńczy- 1. Północna Irlandia (okupacja brytyjska)
kami byli wówczas Żydzi, jako mieszkańcy 2. Szkocja (okupacja brytyjska)
tej geograficznej krainy, a później z czasem 3. Walia (okupacja brytyjska)
stawali się napływający Arabowie z Arabii, 4. Falklandy (okupacja brytyjska)
Egiptu oraz mieszkańcy Imperium Tureckie- 5. Gibraltar (okupacja brytyjska)
go). Tereny Judei i Samarii (tzw. „zielona li- 6. Korsyka (okupacja francuska)
nia” lub „Zachodni Brzeg”) nie stanowiły ni- 7. Bretania (okupacja francuska)
gdy samodzielnego państwa arabskiego,
8. Katalonia (okupacja hiszpańska)
a jedynie obszarem zawieszenia broni w woj- 9. Hiszpańska Galicja (okupacja hiszpańska)
nie 1949 roku, kiedy kraje arabskie najechały 10. Andaluzja (okupacja hiszpańska)
na świeżo utworzone państwo Izrael. W naj- 11. Sycylia (okupacja włoska)
lepszym wypadku można mówić o „terenach 12. Lombardia (okupacja włoska)
spornych”, ale wciąż stanowiących inte- 13. Sardynia (okupacja włoska)
gralną, choć w dużej części autonomiczną 14. Grenlandia (okupacja duńska)
część państwa Izrael.
15. Bornholm (okupacja duńska)
16. Laponia (okupacja szwedzka)
Bojkot ten prowadzi już jednak do likwida- 17. Walonia (okupacja belgijska)
cji miejsc pracy dla Palestyńczyków, którzy 18. Madera (okupacja portugalska)
byli zatrudnieni w zakładach pracy i kibucach 19. Wyspy karaibskie (okupacja holenderska)
na tym terenie. Działania Unii Europejskiej
prowadzą tak naprawdę do wzrostu bezroSzalom
bocia i zubożenia Palestyńczyków, których
pozbawia się miejsc pracy, czyli działają na
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
szkodę Palestyńczyków. Sami PalestyńczyJarosław Papiór
cy, ze względu na ogromną korupcję swojeKorekta oraz opracowanie graficzne
go autonomicznego rządu i urzędników, zaStowarzyszenie Służba Szalom
sadniczo nie tworzą miejsc pracy. Dzisiaj
w Oświęcimiu

