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1. Ciekawostki z krajów arabskich
uznawanych jako „umiarkowane”
dotyczące reakcji na ostatni atak
terrorystyczny w Tel Awiwie.
Pokazują one, jak naprawdę
wygląda tam sytuacja jeśli chodzi o
praktyczne działanie.
- Egipt. Egipska dziennikarka, która
„nie zrozumiała” bohaterstwa w
zabiciu ludzi w restauracji Tel Awiwie
dostała naganę w pracy!
- Arabia Saudyjska. Saudyjski
dziennikarz, który złożył kondolencje
rodzinom zabitych został obrzucony
zewsząd przekleństwami.

2. Ambasador Izraela przy ONZ, Danny
Danon, został wybrany
przewodniczącym Komitetu Prawa
ONZ. To pierwszy raz, kiedy Izraelczyk
został przewodniczącym stałego
komitetu ONZ. Danon powiedział:
„Jestem dumny, że jako pierwszy
Izraelczyk zostałem wybrany na to
stanowisko. Izrael jest światowym
liderem w dziedzinie
międzynarodowego prawa oraz w
walce z terroryzmem. Jesteśmy
zadowoleni, że mamy możliwość
podzielenia się naszą wiedzą z innymi
państwami świata”.

2a. Liga Arabska i Iran ostro
sprzeciwiają się przewodniczeniu
Izraela w komitecie Prawa ONZ.
Istnieje uzasadniona obawa, że
Izrael zacznie „nazywać rzeczy po
imieniu”, co wiąże się z aktami
terroryzmu.
Biada tym, którzy zło nazywają
dobrem, a dobro złem, którzy
zamieniają ciemność w światłość,
a światłość w ciemność,
zamieniają gorycz w słodycz, a
słodycz w gorycz. Iż. 5,20

*Módlmy się o Boże działanie w
ONZ.

3. Rano Siły Obronne Izraela zniosły
blokadę Autonomii Palestyńskiej, która
obowiązywała przez czas świąt
Szawuot. Złagodzono również blokadę
wioski Jatta, z której pochodzili
terroryści odpowiedzialni za zamach w
Tel Awiwie.

Wyrażono zgodę, aby mieszkańcy
mogli opuszczać wioskę po przejściu
kontroli bezpieczeństwa.

Zjednoczonych w Europie”.
*Jest to zdecydowany pokaz siły
wobec Rosji.

4. Dzisiaj w nocy koło Muzeum
Rockefellera (Wschodnia
Jerozolima) Arabowie obrzucili
kamieniami autobus. Dwoje młodych
ludzi zostało lekko rannych.

5. Drugi amerykański lotniskowiec
wpłynął dzisiaj na Morze
Śródziemne. Lotniskowiec USS
„Dwight D. Eisenhower” razem z
grupą uderzeniową krążkowników
rakietowych i niszczycieli podmieni
lotniskowiec USS „Harry S. Truman”,
który jeszcze w tym miesiącu na 8
miesięcy ma powrócić do Stanów
Zjednoczonych. „Eisenhower” ma
później płynąć dalej do Zatoki
Perskiej. Nie ujawniono dokładnych
szczegółów jego misji. Dużą
rzadkością jest obecność dwóch
grup uderzeniowych amerykańskich
lotniskowców na Morzu
Śródziemnym. Jak głosi komunikat
amerykańskiej marynarki wojennej,
obecność dwóch lotniskowcowych
grup bojowych na Morzu
Śródziemnym demonstruje
zaangażowanie Stanów
Zjednoczonych na rzecz
bezpieczeństwa i jest „mocnym
przesłaniem wsparcia dla
sojuszników i partnerów Stanów

(Foto: Grupa uderzeniowa z lotniskowcem „Eisenhower”)
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6. 10 lat po drugiej wojnie libańskiej, w
górnej Galilei odbędą się dzisiaj
wspólne dla IDF i mieszkańców
ćwiczenia ewakuacji cywili w razie,
gdyby Hezbollah próbował zdobyć
Galileę. W przeciwieństwie do roku
2006, obecny plan ewakuacji zawiera
miejsca gotowe na przyjęcie
ewakuowanych mieszkańców.

Jednego dnia ISIS zabija gejów,
następnego dnia Jazydów, a następnie
Żydów, muzułman i chrześcijan.
Jesteśmy gotowi pomóc NATO w tej
globalnej walce. Jesteśmy gotowi
podzielić się naszym wywiadem i
naszym doświadczeniem, aby pomóc
w tym wspólnym wysiłku”.

7. Premier Benjamin Netanjahu
spotkał się dzisiaj z ambasadorami
państw członkowskich wojskowego
paktu NATO. Netanjahu powiedział,
że Izrael postara się jak najszybciej
otworzyć swoją stałą siedzibę w
Brukseli. „Dwa dni temu terrorysta
wszedł do nocnego klubu w Orlando
i zamordował prawie 50 niewinnych
ludzi, mężczyzn i kobiet. Dzień
wcześniej terrorysta wszedł do
kawiarni w Tel Awiwie i zamordował
czterech cywili. Oni również nie robili
nic złego. Pili kawę i cieszyli się
obchodząc urodziny. Paryż,
Bruksela, Londyn, Tel Awiw,
Jerozolima, Bali, Bombaj, Nowy
Jork, San Bernardino, a teraz
Orlando i wiele innych miast zostało
dotkniętych przez to samo zło. Terror
nie zna granic. Dlatego nasza
współpraca w walce z terroryzmem
również nie zna granic.
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