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1. Na Olimpiadzie w Rio de Janeiro
w Brazylii wystąpi liczna
reprezentacja Izraela, do której
dołączyła izraelska minister sportu,
dodając otuchy zawodnikom.

2. Około 400 Żydów pod eskortą IDF
weszło dzisiaj nad ranem do
arabskiej wioski Awarta, gdzie
znajdują się groby Elazara i Itamara,
synów Aarona i bratanków
Mojżesza. Wkrótce po tym zostali
zaatakowani kamieniami przez
Arabów. Aresztowano 7
mieszkańców Awarty.

„Molestowanie” zgłaszanymi przez
żołnierki. W wielu przypadkach
oskarżenia te są nieuzasadnione.
4. Prezydent USA, Barack Hussein
Obama, oświadczył w przemówieniu,
że „globalny terroryzm” nie istnieje.
Następnie dodał, że nawet Izrael
uznaje, iż umowa atomowa z Iranem
jest sukcesem. Wkrótce po tym
Izraelskie Ministerstwo Obrony
delikatnie dało do zrozumienia, że
słowa te nie są prawdą i Izrael niczego
takiego nie oświadczył.

5. Gaza. Pięciu Arabów zostało dzisiaj
lekko rannych podczas starć z IDF na
granicy z Gazą.
6. Turcja. Po tym jak kanclerz Austrii
wezwał do zakończenia rozmów o
przyjęciu Turcji do Unii Europejskiej,
minister spraw zagranicznych Turcji
powiedział, że Austria jest stolicą
radykalnego rasizmu.

3. Wielu dowódców IDF oświadczyło
dzisiaj, że nie będą dłużej
akceptować żołnierek w gronie
swego personelu. Ma to związek z
coraz częściej pojawiającymi się
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7. Olimpiada. Incydent w Rio. Media
milczą w tej sprawie. Delegacja
Libanu odmówiła wejścia
Izraelczykom do autobusu, w którym
siedziała. Zablokowali wejście do
autobusu flagą Libanu. Pomimo
rozmów z organizatorami, nie
zmienili swojego zachowania.
Organizatorzy postanowili rozdzielić
członków delegacji Izraela na kilka
autobusów, ale Izraelczycy odmówili
ze względów bezpieczeństwa.
Wtedy organizatorzy udostępnili
odrębny autobus dla delegacji
Izraela. „Delegacja Libanu ujawniła
swoje prawdziwe oblicze i na pewno
nie jest ono olimpijskie. Nie mówiąc
już o zdrowym rozsądku
organizatorów, którym zabrakło
wyobraźni i znajomości problematyki
Bliskiego Wschodu”.

8. Gaza. Zawalił się kolejny tunel
terrorystyczny Hamasu. Jeden
terrorysta nie żyje, wielu zostało
zasypanych i rannych.

*Każdy zawalony tunel oznacza
bezpieczeństwo mieszkańców.

9. W związku ze zbliżającymi się
wyborami w Autonomii Palestyńskiej,
obecny prezydent, M. Abbas, do
swoich największych osiągnięć w
czasie urzędowania zaliczył
pozbawienie życia 11000 Żydów! (NY
Times)

*Brak reakcji ze strony opinii
międzynarodowej czy ONZ! Dzięki
takim wypowiedziom widzimy
wyraźnie, z jakimi ludźmi Izrael musi
stawać do rozmów. Prawdziwe oblicze
terroryzmu.
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10. W ramach akcji wykrywania i
konfiskaty nielegalnej broni, policja
zatrzymała dzisiaj 13-letniego Araba
we wschodniej części Jerozolimy. W
jego pokoju w instytucji edukacyjnej
znaleziono pistolet, 2 magazynki i
kaburę. Wszczęto śledztwo.

11. Kolejne „znalezisko”, tym razem
w Hebronie. Żołnierze IDF znaleźli
broń automatyczną typu Carlo (na
zdjęciu poniżej) wyrabianą w
Autonomii, rewolwer, naboje, karabin
typu Negev i podrobione dowody
osobiste

13. Edukacja. Biuro do spraw
Jerozolimy przedstawiło plan, wg
którego przekaże 20 milionów szekli na
renowację arabskich szkół we
wschodniej części stolicy, pod
warunkiem, że przejmą one izraelski
plan nauki. „Palestyńskie” ministerstwo
oświaty oświadczyło: „Stanowczo
sprzeciwiamy się próbom okupacji
izraelskiej wpłynięcia na arabskie
szkoły w Jerozolimie poprzez
wprowadzenie izraelskiego planu
nauczania. Izrael próbuje wprowadzić
swój system nauczania przez budżet i
w ten sposób zatruć umysły młodych”.
Dodano też, że Izrael zawłaszcza
najbardziej podstawowe prawa
człowieka i konwencje
międzynarodowe, które gwarantują
prawo społeczności okupowanych do
zachowania swojej tożsamości i
wolności, do wyboru ich kultury i
programów nauczania”.

*Tak naprawdę chodzi o
12. Przy grobie Racheli koło
Betlejem (Judea) znaleziono
podłożony ładunek wybuchowy
(niewielką tzw. „bombę rurową”).
Saperzy już go rozbrajają.
Dzięki Bogu za czujność ludzi i
służb oraz Jego ciągłą ochronę
mimo tak wielu prób terrorystów!

wyeliminowanie z arabskich szkół
systemu nauczania opartego na
podżeganiu do nienawiści.
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