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1. IDF poinformowały właśnie, że
oficerowie lotnictwa z Polski, Czech,
Chile, Kanady, Holandii i Włoch
odbyli ostatnio wizytę szkoleniową w
bazach izraelskich sił powietrznych
(IAF).
2. Dzisiaj wieczorem Palestyńczycy
obrzucili koktajlami Mołotowa
ogrodzenie żydowskiego osiedla
Pesagot w Samarii. Rzucono około
20 bomb zapalających.
Osiedle Pesagot jest położone na
wschód od arabskiego miasta
Ramallah, w bezpośrednim
sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych
tej miejscowości. Jedynie
ogrodzenie oddziela żydowską
enklawę od arabskich sąsiadów. W
ostatnich tygodniach doszło tutaj do
serii incydentów, w tym ostrzału
osiedla z broni palnej. Pomimo to
mieszkańcy Pesagot pozostają w
swoich domach i ufają, że Siły
Obronne Izraela zdołają zapewniać
im bezpieczeństwo. Jedyna droga
dojazdowa do osiedla znajduje się
na wschód od niego, i jest strzeżona
przez wojsko.

3. Na prośbę Cypru Izrael posłał 3
samoloty gaśnicze i powietrzny zespół
strażacki IDF, żeby pomóc w gaszeniu
ogromnego pożaru, który wybuchł
wczoraj koło miasta Pafos.

4. Siły Magabu aresztowały 3
Arabów podejrzanych o handel
bronią na skrzyżowaniu Tapuach. Po
otrzymaniu informacji z IDF,
zatrzymano ich samochód, w którym
znaleziono automatyczny karabin
M...-16.

6. Na porannym posiedzeniu rządu
zatwierdzono dodatkowy budżet 72
mln szekli na wsparcie społeczności
żydowskich w Judei i Samarii. W
kwocie tej znajduje się 15 mln szekli na
pomoc w walce z terroryzmem, 10 mln
szekli na renowację budynków
użyteczności publicznej, 12 mln szekli
na budowę schronów i wsparcie
społeczne oraz psychologiczne dla
ofiar terroru, 5,5 mln szekli na rozwój
lokalnej turystyki. Premier Benjamin
Netanjahu zapowiedział podjęcie
zdecydowanych kroków przeciwko
nielegalnemu arabskiemu
budownictwu.

(Foto: Znaleziony karabin M-16)
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5. Dzisiaj na terenie całego kraju
rozpoczynają się ćwiczenia sztabu
generalnego, które potrwają do
czwartku. Nastąpi wzmożony ruch sił
bezpieczeństwa i IDF na ziemi, na
morzu i w powietrzu, z
podkreśleniem terenów komanda
północnego. W części baz
wojskowych będzie słychać syreny
alarmowe.

7. Nowy minister obrony, A. Liberman,
wylądował w USA. Poza rozmowami z
szefami Pentagonu i CIA odbędzie
również wizytę w zakładach Lockheed
Martin, gdzie z taśmy schodzą właśnie
pierwsze F-35 przeznaczone dla
Izraela. Amerykanie, drogą wyjątku,
zgodzili się, by Izraelczycy sami
wyposażyli je w urządzenia elektrooptyczne.

(Foto: Izraelscy piloci przy najnowszych
amerykańskich samolotach F-35,
które wkrótce wejdą do służby w IAF)

8. Oto na co idą pieniądze z Unii
Europejskiej:

(Foto: Izraelscy piloci przy najnowszych
amerykańskich samolotach F-35,
które wkrótce wejdą do służby w IAF)

„19.06. 2016 r. Palestyński premier,
Rami Hamdallah, obiecał zwiększenie
pomocy finansowej dla rodzin zabitych
terrorystów, którzy zginęli podczas
zamachów na Izraelczyków. Autonomia
Palestyńska wypłaca comiesięczne
wynagrodzenie rodzinom zabitych lub
więzionych arabskich terrorystów.
Wysokość wynagrodzenia oblicza się
między innymi na podstawie skali
przeprowadzonego zamachu lub
długości wyroku sądowego
zasądzonego w Izraelu. Europo, obudź
się!”
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