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1. Z wczorajszego spotkania
premiera Benjamina Netanjahu z
egipskim ambasadorem w Izraelu,
Hazem Khairat, z okazji święta
narodowego Egiptu, Netanjahu
powiedział: „Jest to dzień, kiedy
Egipcjanie świętują swoją
napawającą dumną i niezrównaną
historię, bogatą kulturę i liczne
osiągnięcia.
Egipt i Izrael należą do najstarszych
cywilizacji świata i posiadają wkład w
cywilizację świata.
Razem stworzyliśmy historię
pokazując światu, że pokój między
Arabami i Izraelczykami jest możliwy
do osiągnięcia i utrzymania. Jestem
dumny, że nasze dwa narody od
prawie czterech dekad pozostają w
pokoju.
Poprzez burze, zawirowania,
trzęsienia ziemi, my pozostajemy w
pokoju i mamy w nim pozostać. Jest
to fundament naszej narodowej wizji
i naszej wizji dla regionu i poza nim.
Izraelsko-egipski traktat pokojowy
jest kotwicą stabilności i
bezpieczeństwa w naszym regionie”.

2. Wszystkie izraelskie gazety podają
w wiadomościach informację o wizycie
papieża w Auschwitz.

Notatka Franciszka w obozowej
księdze gości brzmi: „Panie, zmiłuj się
nad Twoim ludem! Panie, przebacz tyle
okrucieństwa!”

3. Udana akcja sił Magabu i policji. Z
samochodu dwóch Arabów,
mieszkańców Hebronu, skonfiskowano
ponad 8000 kul do karabinu M16
należących do IDF.

4. Kolejny niezgodny z
rzeczywistością raport ONZ! ONZ
w raporcie oskarżyła Izrael o
pogorszenie sytuacji ekonomicznej i
warunków życia Druzów na Golanie.
W tym tygodniu Druzowie wyśmiali
tę krytykę. Abu Sallah z wioski
Majdal Szams powiedział: „To jakiś
żart! Zobaczcie, co się u nas dzieje:
pokoje „Bed & Breakfast” i inne
hotele są rozbudowywane,
restauracje i puby są pełne ludzi,
turystyka w samym szczycie w
obecnym sezonie, a ONZ mówi, że
nasza sytuacja jest zła? To czysta
polityka. Wolą nas umarłych w Syrii,
niż żyjących i cieszących się w
Izraelu”.

*Podczas rozmów, które
przeprowadziłem z dowódcami IDF
w zeszłym roku odnośnie ONZ i ich
raportów, dowódcy ci określali
angielską nazwę ONZ (ang. UN –
United Nations) jako „United
Nonsens”, co mówi samo za siebie.

(Foto: Druzowie w Izraelu i państwach wokoło – kolor zielony)
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5. Koło Metulli (przy północnej granicy
Izraela) rolnik znalazł na polu
podejrzaną teczkę. Wezwany na
miejsce saper znalazł w niej ładunek
wybuchowy i zneutralizował go. Policja
wszczęła śledztwo.

*Dzięki Bogu nikt nie zginął przez tę
pułapkę!

6. Koło przejścia Hawara IDF
zatrzymały 4 Arabów, którzy mieli
przy sobie ukryte noże kuchenne.
Podczas przesłuchania powiedzieli,
że wzięli te noże w celu zerwania
oliwek.

*Kolejny prawdopodobny atak
udaremniony!
31.07.2016
7. Palestyński terrorysta wjechał
rano samochodem w grupę
izraelskich żołnierzy przy żydowskim
osiedlu Neve Daniel w bloku Gusz
Etzion w Judei. Rannych zostało 3
żołnierzy. Żołnierze postrzelili i
aresztowali napastnika który jeszcze
po wyjściu z samochodu próbował
dźgnąć nożem jednego z żołnierzy!

9. Prezydent Autonomii Palestyńskiej,
M. Abbas, wyraził żal z powodu
zamordowania księdza katolickiego we
Francji i stwierdził: „Nie ma różnicy
między działaniem ISIS i izraelskim
terrorem” (!).
8. Po południu palestyński terrorysta
usiłował zaatakować nożem
izraelskich żołnierzy na punkcie
kontrolnym Huwara w pobliżu
Nablusu w Samarii. Żołnierze
zastrzelili napastnika.

10. Premier Benjamin Netanjahu
powiedział: „Jesteśmy potęgą
wywiadowczą w dziedzinie terroryzmu.
Wszystkie państwa wykorzystują nasze
informacje. Izrael dostarcza ich, dzięki
czemu uniemożliwionych zostało wiele
zamachów na całym świecie – co
podnosi ocenę Izraela w świecie”.
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