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1. Ranny wczoraj przy Bramie
Damasceńskiej 17-letni Żyd z
Nowego Jorku, w wypowiedzi dla
mediów oświadczył, że po tym
ataku, tym bardziej chce dołączyć do
elitarnej jednostki komandosów, by
bronić kraju.

(Foto: Atak koło Beit El)

(Foto: Ranny w plecy Izraelczyk)

2. Około godziny 11.30 na przejściu
Focus koło Beit El na północ od
Ramalli miał miejsce zamach.
Terrorysta podjechał samochodem,
wysiadł z niego i zaczął strzelać.
Rannych jest 3 żołnierzy, w tym
jeden (31 lat) ciężko. Dwóch
pozostałych (20 i 21 lat) jest w stanie
stabilnym. Terrorysta został
zastrzelony. Amiad Jasser Awad Abu
Omar, który dokonał zamachu, to
oficer policji Autonomii Palestyńskiej,
który pracował w biurze prokuratora
generalnego. Mieszkał na osiedlu
Jamyin koło Szechem (Samaria).
Przed atakiem zrobił sobie zdjęcie
na Facebook i zasugerował, że
planuje dokonać zamachu.

(Foto:Palestyński policjant, który dokonał
zamachu terrorystycznego)

3. Na terenach Judei i Samarii siły
bezpieczeństwa aresztowały dzisiaj
w nocy ośmiu poszukiwanych
Arabów.
4. Z powodu rozruchów wojsko
zamknęło przejście koło Ramallah
(stolicy Autonomii Palestyńskiej).

5. Atak na drodze 443. Po nieudanej
próbie przejechania żołnierzy IDF na
punkcie kontrolnym, terrorysta
otworzył ogień. Nikt nie został ranny.
Terrorysta znajduje się w stanie
ciężkim.

(Foto: Pierwsza pomoc udzielana rannemu
terroryście, który chwilę wcześniej strzelał
do żołnierzy na punkcie kontrolnym)

(Foto: Pierwsza pomoc udzielana rannemu
terroryście, który chwilę wcześniej strzelał
do żołnierzy na punkcie kontrolnym)

6. Szczęśliwe matka i siostra
(fotoponiżej), rozrzucają cukierki w
geście radości z zamordowania przez
ich syna i brata, w sklepie w Beit Horon
żydowskiej dziewczyny, Szlomit
Krigman.

7. Rodziny 18 osób zamordowanych
w zamachach terrorystycznych
przekazały list otwarty wzywający
rząd do deportacji rodzin terrorystów.
Fragment listu: „Zostali zabici,
dlatego że byli Żydami. Odpowiedź,
jaka należy się nikczemnym
mordercom i ich rodzinom, musi być
surowsza, boleśniejsza i bardziej
odstraszająca”.

8. STREFA GAZY. Hamas odpowiada
Ban Ki-moonowi (ONZ): „Nasze tunele
to tunele ochronne i przeznaczone są
do utrzymania bezpieczeństwa Gazy”.
Tymczasem mieszkańcy Okręgu Gazy
(po stronie izraelskiej) dzień w dzień
nagrywają odgłosy kopania tych tuneli.
Jicchak Herzog zapytał dzisiaj: „Na co
czekamy? Az zdarzy się
nieszczęście?”
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(Foto: Pierwsze zamordowane w tej
fali zamachów małżeństwo.
Zamordowano ich na oczach dzieci,
które ocalały jedynie dlatego, że
terroryści postrzelili się nawzajem,
gdy zabijali rodziców i odjechali ranni.
Eitam i Naama Henkin z dziećmi)

