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1. Izrael otrzymał dzisiaj na ręce
wizytującego ministra obrony, A.
Libermana, pierwszego z 33
zamówionych samolotów typu
Stealth F-35, które są niewidzialne
dla radarów. W ciągu sześciu
miesięcy do Izraela dotrą dwa
pierwsze myśliwce F-35, a do końca
2017 r. będzie ich w sumie 17.
Tym samym izraelski dywizjon F-25
rozpocznie swoją działalność. Jest to
pierwszy samolot nowej inteligentnej
generacji, który może przetwarzać
sygnały radarowe wroga dużo
wcześniej niż sam zostanie wykryty i
rozpoznany.
Może on prowadzić działania
operacyjne daleko poza granicami
własnego kraju, pozostając przez
cały czas w ukryciu. Wszystkie
systemy informatyczne samolotów
są produkowane w Izraelu.
Stany Zjednoczone zrobiły
szczególny wyjątek co do tego
elementu, pozwalając Siłom
Powietrznym Izraela używać
własnych systemów walki
elektronicznej. *Tego typu samoloty
mają szczególne znaczenie dla
obrony i bezpieczeństwa Izraela.

Są niezwykle skuteczne jeśli chodzi o
przeciwlotnicze systemy rakietowe
naprowadzane radarowo, które
docierają do grup terrorystycznych w
Syrii i Libanie. Izrael rozważa zakup do
50 sztuk kolejnych tego typu
samolotów.
2. W wiosce arabskiej Azzun w Samarii
siły bezpieczeństwa znalazły broń i
amunicję oraz maszyny do ich
produkcji. Jeden z mieszkańców wioski
został aresztowany i przekazany na
przesłuchanie.

*Brawo! I dzięki Bogu, że kolejne plany
wroga zostały udaremnione.

3. W nocy.. siły bezpieczeństwa
aresztowały na terenach Judei i
Samarii 17 poszukiwanych Arabów
Palestyńskich...

6. Podczas odbywającej się w tym
samym czasie wizyty w Brukseli
prezydentów Izraela i Autonomii,
M. Abbas odrzucił możliwość spotkania
się z prezydentem Izraela.
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4. „Zdaniem Donalda Trumpa, z
punktu widzenia interesów
amerykańskich nie ma konieczności
utworzenia państwa palestyńskiego;
jako prezydent USA zgodziłby się
zapewne na anektowanie części
Zachodniego Brzegu (JudeaSamaria) przez Izrael” – ocenił David
Friedman, doradca Trumpa ds.
bliskowschodnich, w rozmowie z
dziennikiem „Haarec”. (TAOnline)
5. Izrael ogłosił nowe święto
narodowe (w odróżnieniu od Świąt
Biblijnych): „Jom ha-Aliya” – hebr.
„Dzień Alji”. We wtorek wieczorem
Kneset większością głosów
ustanowił to święto jako uznanie
wkładu imigracji i nowych Olim (hebr.
imigrantów) w rozwój państwa. Na
święto to wyznaczono hebrajską
datę – 10 dzień miesiąca Nissan.
Dzień ten przypada tuż przed
Paschą i uważa się go za datę, kiedy
Jehoszua (Jozue) przekroczył rzekę
Jordan z Izraelitami. Była to
pierwsza alija do Ziemi Izrael.

(Foto: Jordan blisko Jerycha,
prawdopodobne miejsce przejścia
Izraelitów z Jozuem do Kanaanu)
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7. Zamach samochodowy koło Kirjat
Arba (Judea koło Hebronu): dwie
osoby (kobieta i mężczyzna w wieku
około 50 lat) zostały ranne. Terrorystka
przyjechała samochodem koło Kirjat
Arba i próbowała wjechać w ludzi
stojących na przystanku autobusowym.
Zamiast tego uderzyła w samochód,
którym jechało dwoje Izraelczyków.
Znajdujący się na miejscu żołnierze
zlikwidowali ją.

*Samochód, którym jechało tych
dwoje Izraelczyków, „przypadkowo”
zwolnił, zasłaniając tym samym
przystanek z ludźmi.
*Dzięki Bogu, że terrorystce nie udało
się wjechać w ludzi na przystanku.

2.
Cieszyn, 18.07.2016, „Jerusalem of
Gold”

8. W wystąpieniu telewizyjnym
przywódca libańskiego Hezbollahu,
szejk Hassan Nasrallah, przyznał, że
jego organizacja poniosła ostatnio
duże straty w Syrii. „Zwiększyliśmy
naszą obecność w Aleppo. (...)
Największa i najbardziej strategiczna
bitwa toczy się w Aleppo i w okolicy.
(...) Otwarcie przyznajemy, że nasze
fundusze pochodzą bezpośrednio z
Iranu. Dopóki Iran ma pieniądze,
dopóty będzie miał pieniądze
Hezbollah”.

3.
Oświęcim, 25–28.08.2016, coroczna
międzynarodowa konferencja „Z
Holocaustu do Żywej Nadziei”.
Termin zgłoszeń do końca lipca.
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