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1. Dzisiaj policja zatrzymała 3
nielegalnie przebywających w Izraelu
palestyńskich Arabów przebranych za
obcych robotników z Tajlandii, którzy
pracowali na farmie w Moshawie
Achitob w Samarii. Podczas śledztwa
przyznali się do swojego czynu.
Właściciela farmy również zatrzymano
na przesłuchanie.

4. Mieszkaniec Gazy został dzisiaj ranny
od strzałów IDF podczas rozruchów przy
granicy z Gazą koło kibucu Nachal Oz.
5. Arabowie powiesili dzisiaj na Har haBait (Wzgórze Świątynne), zdjęcia
terrorystów, których ciała przetrzymuje
Izrael od czasu zamachów, których
Dokonali

2. W wiosce Kedem koło Qalqalii miały
miejsce arabskie rozruchy. Trzech
Arabów zostało rannych w nogi od
strzałów sił bezpieczeństwa.
3. Dzisiaj rano duże siły IDF i Magabu,
włącznie z jednostką Yamaam, usunęli
około 20 rodzin żydowskich z dwóch
domów w Hebronie koło Maarat hamachpela (Groby Patriarchów).
Rodziny te weszły tam wczoraj i
twierdzą, że mają w ręku dowody na
kupno tych domów od palestyńskich
Arabów. Domy te stały puste od 15 lat.
Jednak wg prawa, dopóki nie dostaną
pozwolenia na kupno od ministra
obrony Yaalona, nie mogą pozostać w
tych budynkach. Premier Netanjahu
oświadczył: „Wszyscy są zobowiązani
do przestrzegania prawa, a w tym
wypadku nie są jeszcze załatwione
wszystkie pozwolenia”. Sprawa
wzbudziła duże poruszenie w kręgach
rządowych. Cdn.

6. Państwowa TV Autonomii
Palestyńskiej opublikowała wczoraj na
swojej stronie Facebook klip
przedstawiający „sytuację na
przejściach”. Ten animowany filmik
pokazuje Palestyńczyka zbliżającego się
do przejścia Eliyahu położonego koło
Qalqalii i żołnierza IDF, który już w głowie
układa sobie, jak go zabić. Chwilę potem
zabija go bez powodu.

* Niestety takie obrazki w mediach
powodują również często negatywne
nastawienie do Izraela w Europie i na
świecie. Ludziom nawet nie chce się
sprawdzać, jak wygląda rzeczywistość i
polegają jedynie na stronniczych
przekazach medialnych.

*
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7. Dzisiaj rano 13-letnia terrorystka
przybyła do bramy osiedla Anatot koło
Jerozolimy i próbowała dźgnąć nożem
stojącego tam ochraniacza. Została
przez niego zlikwidowana w chwili,
kiedy się na niego rzuciła. Ochroniarz
nie został ranny. Z pierwszego
śledztwa wynika, że była to
mieszkanka Anaty koło Jerozolimy,
która po kłótni z rodziną, wybiegła z
domu z nożem, zapowiadając, że chce
umrzeć. Ojciec wyszedł jej szukać.
Niestety było już za późno. Ojciec
został zatrzymany na przesłuchanie.

(Foto: Nóż, z którym biegła dziewczyna)

(Foto: Oto jak w tym przypadku New York Times
manipuluje faktami.Czytając nagłówek,
dowiadujemy się, że izraelski ochroniarz zabił
13-letnią Palestynkę. Wielu ludzi nie czyta treści,
ale widząc często takie nagłówki, wyrabia sobie
opinię o zabijaniu niewinnych nastolatków)

8. Koło kibucu Nachal Oz została
ostrzelana jednostka IDF. Nie ma
rannych. IDF odpowiedziały ogniem

(Foto: Lokalizacja kibucu Nahal Oz)

(Foto: Jarosław Papiór koło kibucu
Nahal Oz przy granicy z Gazą trzy lata temu)

9. Wypadek przy pracy: Działacz
Izzadin al Qassam – wojskowego
skrzydła Hamasu, zginął dzisiaj, gdy
zawalił się tunelu w okręgu Khan
Younis na południu Gazy.

12. Wyszły na jaw informacje, że
Szwajcaria płaciła Palestyńczykom i
Arafatowi, by nie dokonywali u nich
zamachów.

10. Kolejny atak rakietowy ze Strefy
Gazy. Dzięki Bogu, rakieta nie
doleciała do Izraela i eksplodowała w
Gazie.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór

11. Na przejściu kontrolnym Abu Dis
zginął palestyński terrorysta. Gdy
podchodził do żołnierzy, bomba, którą
miał przy sobie, by ją zdetonować na
punkcie, niespodziewanie
eksplodowała zanim tam dotarł.
Terrorysta zginął. Poza nim nikt nie
ucierpiał.
Dzięki Bogu za ocalenie niewinnych.

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

