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1. „Palestyński” ambasador w ONZ,
Riyad Mansour, zawiadomił, że
Rada Bezpieczeństwa ONZ ma się
zebrać 6 maja na „nieoficjalną
debatę” w sprawie „obrony obywateli
palestyńskich w ramach konfliktu z
Izraelem”. Spotkanie organizowane
jest przez Egipt, Senegal,
Wenezuelę i Malezję. Dodał też:
„Musimy mieć zapewnione wszelkie
możliwe rodzaje obrony przed
brutalnością okupacji”.
2. Wieści z Wielkiej Brytanii:
muzułmańska parlamentarzystka
zaproponowała w tamtejszym
parlamencie, by przenieść Izrael do
USA, co wg niej jest rozwiązaniem
problemu palestyńsko-izraelskiego.
Potem pod wpływem protestów
przeprosiła za to stwierdzenie,
jednak przykład ten wyraźnie
pokazuje, do czego dążą
muzułmanie w parlamencie Wielkiej
Brytanii. Były burmistrz Londynu
stwierdził, że Hitler był syjonistą
„zanim zwariował”, czego
potwierdzeniem miała rzekomo być
jego chęć wysyłania Żydów do
Palestyny.

3. Dwie terrorystki próbowały dźgnąć
nożem żołnierza IDF na przejściu koło
Beit Horon (Samaria). Jedna została
postrzelona, ale na chwilę obecną nie
ma danych o jej stanie. Drugiej udało
się uciec. Wśród żołnierzy nie ma
rannych.
Po pościgu udało się ująć również
drugą terrorystkę.
4. Netanjahu odrzuca inicjatywę
francuską i powtarza: „Jedyną drogą
do pokoju są bezpośrednie negocjacje,
na które Izrael jest w każdej chwili
gotowy bez żadnych wstępnych
warunków”.
29.04.2016
5. Hamas urządził w Gazie wiec, w
którym udział wzięły tysiące
Gazańczyków. Haniye zagroził
Izraelowi dalszymi zamachami.

*Mimo całego szumu, jaki
„Palestyńczycy”(palestyńscy Arabowie)
cały czas próbują wywoływać na
świecie, nigdy nie istniał ani nie istnieje
taki kraj.

5. USA ogłosiła dzisiaj, że atak na
szpital w Afganistanie w
październiku zeszłego roku nie
zostanie uznany za zbrodnię
wojenną, ponieważ „nie był to atak
celowy”. *Jest to ciekawy przypadek
w kontekście innych podobnych
„przypadkowych” ataków, jakie się
zdarzają podczas wojen. Jak
zostałby potraktowany Izrael, gdyby
przypadkowo zbombardował szpital
pełen pacjentów?

30.04.2016
6. Palestyńczycy” żądają przeprosin
od organizatorów Eurowizji, którzy
podali listę flag, których nie wolno
wywiesić podczas tej imprezy.
Znajduje się tam m.in. również flaga
„palestyńska”. Saeb Erkat (Turcja)
oznajmił: „Decyzja haniebna,
tendencyjna i nie do przyjęcia.
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