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1. GAZA. Wczoraj rano władze
izraelskie otworzyły przejście
graniczne Erez ze Strefą Gazy. Po
raz pierwszy od 9 lat przez przejście
będą mogły swobodnie przejeżdżać
pojazdy z towarami. Decyzję podjęto
w celu ułatwienia działalności
palestyńskim importerom z Gazy,
którzy byli zmuszeni korzystać z
zatłoczonego przejścia Kerem
Szalom (odprawianych jest tam 700
ciężarówek dziennie). W ten sposób
Izrael usiłuje pomóc gospodarce w
Strefie Gazy.

2. Około godz. 11.00 miał miejsce
atak terrorysty w tzw. „Wschodniej
Jerozolimie” na przejściu Shuafat.
Rano Palestyńczycy usiłowali
uniemożliwić izraelskim policjantom
aresztowanie Araba podejrzanego o

Popełnienie przestępstwa. Jeden z
Palestyńczyków rzucił się z nożem na
funkcjonariuszy.
Został jednak postrzelony i
aresztowany. Nikt z żołnierzy nie jest
ranny. Dzięki Bogu!

3. Dzisiaj w nocy w szeroko zakrojonej
akcji poszukiwania nielegalnych fabryk
broni w Hebronie (Judea), znaleziono
dwie tokarki służące do tego celu.

4. Podano właśnie do wiadomości,
że zatrzymani parę dni temu w
Nazarecie żydowscy chłopcy w
wieku 15-16 lat podejrzani są o
podpalenie zaparkowanych
samochodów arabskich miesiąc
temu w miejscowosci Kfar Jafia koło
Nazaretu. Dwóch 16-letnich
członków tej grupki jest
mieszkańcami Karmielu i Balfurii,
trzeci, 15-latek mieszka w Elon
Moreh.

Podkreślił, że największymi
przeszkodami dla wznowienia procesu
pokojowego są żydowskie osadnictwo i
palestyńskie podżeganie do przemocy.
W obecnej fali terroru, od października
ubiegłego roku zginęło już 35
Izraelczyków i 202 Palestyńczyków. W
prawicowych środowiskach w Izraelu
coraz częściej pojawiają się propozycje
pełnego przyłączenia do Izraela
obszaru „C” na terenie Judei i Samarii.
W tym obszarze położone są prawie
wszystkie żydowskie osiedla w Samarii
i Judei.
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5. Specjalny koordynator ONZ ds.
procesu pokojowego na Bliskim
Wschodzie, Mikołaj Mladenow,
powiedział, że obecnie rozwiązanie
konfliktu izraelsko-palestyńskiego
wydaje się bardziej odległe niż
kiedykolwiek wcześniej.
„Rozwiązanie dwupaństwowe
wydaje się chyba bardziej odległe
niż kiedykolwiek wcześniej, i
najgorszym faktem jest to, że się
oddala. Nadszedł czas, aby
społeczność międzynarodowa i
przywódcy po obu stronach, obudzili
się. Rozwiązanie dwupaństwowe
jest jedyną alternatywą dla
nieustannej przemocy w Izraelu i
Palestynie, oraz szerszych
problemów otaczających ten konflikt
w regionie”. Mladenow dodał, że w
jego ocenie sytuacja zbliża się do
punktu bez wyjścia, który będzie
stanowił zachętę dla dalszej
przemocy.

6. EUROPA. Krwawy zamach w Nicei,
we Francji. Islamski terrorysta na wzór
metody od miesięcy stosowanej przez
palestyńskich terrorystów
muzułmańskich w Izraelu, wjechał w
ludzi rozpędzonym samochodem i zabił
wielu ludzi. Te same metody, ci sami
terroryści.
Netanjahu: „Ten zamach przypomina,
że terror może uderzyć w każdym
miejscu i że trzeba z nim walczyć.
Izraelczycy stoją dzisiaj zjednoczeni z
narodem francuskim. Bierzemy udział
w żałobie i życzymy rannym szybkiego
powrotu do zdrowia. Izrael gotowy jest
pomóc rządowi francuskiemu w walce
przeciwko złu aż zostanie ono
pokonane”.

7. Próba przewrotu wojskowego w
Turcji.
8. Pojawiły się problemy z nową,
popularną aplikacją na smartfony
„Pokemon Go”, która łączy
rzeczywistość z fikcją. Dowództwo
IDF zabroniło używania tej aplikacji
na terenie baz wojskowych,
ponieważ aplikacja ta pozwala na
pełny dostęp do telefonów i obrazów
filmowanych online, wykorzystując
jednocześnie dane geolokalizacyjne.
W praktyce może to służyć do
szpiegowania i przechwytywania
tych danych przez osoby trzecie.
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