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1. „Palestyńskie” źródła donoszą, że
Emir Kataru postanowił sfinansować
miesięczne opłaty za lipiec
pracownikom Hamasu (terrorystom)
w Gazie, którzy nie dostają ich
regularnie od roku 2007.

Urodziłem się tutaj, tutaj otworzyłem
oczy i zobaczyłem flagę narodową.
Tam, gdzie się urodziłem nie było
wówczas żadnej palestyńskiej flagi.
Gwiazda Dawida – to ja, to jak moja
matka wychowała mnie”.
Haled dał również jasno do
zrozumienia: „Nikt nie zamknie mi ust!
To tylko wzmocniło moją determinację,
by kochać ten wspaniały kraj i nie
jestem sam. Istnieją inni Arabowie w
tym kraju, którzy nie chcą żyć w
strachu.
Szkoda, że istnieją ludzie, którzy tego
wszystkiego nie rozumieją. Nie
rozumieją, czym jest demokracja i żyją
w pełnej przemocy, barbarzyńskiej
rzeczywistości. Jaką przyszłość chcą
mieć?”

(Foto: Emir Kataru, najbogatszego obecnie kraju
świata, w otoczeniu Palestyńczyków
z Hamasu i Autonomii)

2. Dzisiaj wieczorem w drugim i
trzecim czytaniu Knesset zatwierdził
prawo zakazujące ogłaszania
nazwiska żołnierza, policjanta czy
żołnierza Magabu podczas śledztwa
lub dochodzenia, aż do wydania
wyroku, którego nie można
podważyć.
3. Ciekawe wyznanie palestyńskiego
Araba. Haled Abu Mokh, izraelski
Arab, muzułmanin, został
zaatakowany na ulicy w zeszłym
tygodniu po zamieszczeniu na
profilu, swojego zdjęcia z
dzieciństwa z flagą Izraela.
Jego odważna wypowiedź po
zaatakowaniu: „Idę prawdziwą
drogą. Taka jest prawda.

*Palestyńscy Arabowie, którzy nie idą z
duchem śmierci islamu, nie mają w
Izraelu łatwego życia, dlatego
potrzebna jest modlitwa o otwarcie
serc, odwagę i ochronę, oraz by mogli
poznać Boga Izraela, który również i
ich kocha.

4. Dzisiaj wczesnym wieczorem na
tereny Izraela na Golanie spadła
rakieta wystrzelona w miejscowości
Qunaitra podczas walk w Syrii
pomiędzy siłami Assada i tzw.
rebeliantami. Nikt nie został ranny. W
odpowiedzi dwa izraelskie samoloty
ostrzelały miejsce, z którego
wyleciały rakiety. IDF poinformowały,
że nie będą tolerowały żadnych prób
uderzenia w suwerenność państwa
Izrael i bezpieczeństwo jego
obywateli.

systemów i dostaw broni, że
przestaliśmy myśleć twórczo pod
względem operacyjnym”.

*W czasie ostatniej wojny z Gazą dwa
lata temu (co nie było rozgłaszane w
mediach), prezydent Obama wstrzymał
dostawy amunicji dla Izraela. Zmusiło
to wojsko izraelskie do zakończenia
działań.

(Foto: W tle Qunaitra w Syrii, wrzesień 2015)
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5. Gershon Hacohen, generał
rezerwy, w wywiadzie dla „Defense
news” powiedział, że współpraca
izraelsko-amerykańska będzie
silniejsza i byłoby lepiej dla
wszystkich stron, gdyby Izrael
znalazł drogę do uniezależnienia się
od pomocy amerykańskiej. Hacohen,
który w przeszłości był dowódcą
korpusu sztabu generalnego i
dowódcą uczelni wojskowych oraz
dowodził ewakuacją Gush Katif,
podkreślił, że jego zdaniem Izrael
powinien przyjąć stopniowe
zmniejszenie pomocy, a nie jej
zwiększenie: „Wymaga to silnego
przywództwa, ale jeśli zostanie to
zrobione drogą przemyślenia i
dobrego planowania, przywróci to
naszą suwerenność, samodzielność
i możliwości naszego przemysłu…
Izrael jest tak uzależniony od
amerykańskich zaawansowanych

(Foto: Gen. Gerszon Hacohen)

6. Terrorystyczna organizacja Dżabhat
an-Nusra zawiadomiła, że oddziela się
od al. Kaidy.

*W praktyce oznacza to jeszcze jedno
ugrupowanie walczące w Syrii o swoje
wpływy.

(Foto: Terroryści z an-Nusry w Syrii)

7. Po raz pierwszy od lat policja i
krajowa jednostka planowania i
budowy, zburzyły 20 nielegalnych
budynków we wschodnich
dzielnicach Jerozolimy Issawiye i
Qalandii. Budynki znajdowały się
koło muru odgradzającego, nie były
zamieszkane i w większości
znajdowały się w końcowym etapie
budowy. Nie było rozruchów.

chcąc utrwalać i rozwijać palestyńską
obecność na tym rdzennie żydowskim
terenie zwanym w Biblii „Judeą”.

*Jak do tej pory izraelskie władze
wyburzały jedynie żydowskie domy
wybudowane bez pozwolenia, mimo
że w jeszcze więcej nielegalnych
budowli jest wciąż budowanych
przez Palestyńczyków, co
wywoływało wiele protestów.
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8. Unia Europejska wybudowała
ponownie, niezgodnie z prawem,
kolejne budynki dla Arabów w
pobliżu żydowskich osiedli koło
Hebronu,

