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1. Dzisiaj obchodzona jest 71.
rocznica wyzwolenia największego w
Europie obozu zagłady AuschwitzBirkenau. Na świecie jest to również
dzień „Pamięci Ofiar Holokaustu”. W
czasie Holokaustu zginęło 6
milionów Żydów, w tym 3 miliony
Żydów polskich. Dzisiaj, kiedy Izrael
z powrotem posiada swoją ojczyznę
wg Bożych obietnic i proroctw, a
wróg stara się ich ponownie
zgładzić, musimy wiedzieć, co Bóg o
nich myśli, jakie są Jego plany i jaki
ma być nasz stosunek wobec nich –
błogosławienie, czy odrzucenie i
obojętność. Wiele może od tego
zależeć w naszym życiu (I Mojż.
12,3). Bądźmy Bożymi
naśladowcami. Bóg jest wierny i
wypełnia wszystkie swoje obietnice,
proroctwa i trzyma się swoich
przymierzy, które są wieczne.

2. Na przejściu Qalandia (Samaria)
17-letni Arab, mieszkaniec
Sachemu, z izraelskim dowodem
osobistym, próbował wyciągnąć nóż
i zaatakować żołnierzy. Został
zneutralizowany i skierowany na
przesłuchanie.

(Foto: Przejście Qalandia)

3. Około godziny 23.30. w Givat Zeev
koło Jerozolimy miał miejsce zamach
nożowniczy. Około 40-letni mężczyzna
został zaatakowany nożem przez
terrorystę (17-letniego Palestyńczyka)
koło restauracji na stacji benzynowej.
Jego stan jest określany jako średni do
ciężkiego. Terrorystę, który próbował
uciec, złapano.

(Foto: Ranny Izraelczyk)

W wyniku zawalenia się tuneli pod
wpływem deszczy, rannych zostało
jeszcze kilka innych osób. Hamas tym
razem nie ukrywa, że buduje tunele.
Jak podają źródła informacji, na ulicach
Gazy porusza się w ostatnich dniach
duża ilość żołnierzy Hamasu.
Większość nosi ubrania cywilne, ale są
uzbrojeni. W Gazie słychać głosy o
przygotowaniach do następnego
starcia z Izraelem wraz z obietnicami,
że „tym razem Hamas będzie miał
duże osiągnięcia”.

*Ważny jest wspomniany powyżej fakt,
że wielu żołnierzy Hamasu porusza się
wewnątrz Strefy Gazy w „ubraniach
cywilnych”. W ostatniej wojnie z Gazą
często były pokazywane ciała zabitych
„cywilów”. W rzeczywistości jednak
zazwyczaj byli to bojownicy Hamasu,
którzy obsługiwali wyrzutnie rakiet oraz
ochraniali obiekty wojskowe i
magazyny z rakietami, które były
głównym celem ataków izraelskich.

(Foto: Podtopiony tunel w Gazie)

4. Jak podają media w Strefie Gazy,
w zawalonym hamasowskim tunelu
terrorystycznym w Gazie zginęło
około 4 członków zbrojnego skrzydła
Hamasu – Izzadin al Qassam, które
buduje te tunele.

5. Ministerstwo Obrony Izraela
zatwierdziło zgodę na dozbrojenie
wojskowych transporterów
przewożących żołnierzy w polu walki w
systemy zabezpieczające przed
trafieniem przy użyciu ręcznych
wyrzutni przeciwczołgowych RPG
(system Trophy).

*Jest to ważna decyzja, ponieważ w
czasie ostatniej wojny z Gazą
najwięcej ofiar po stronie izraelskiej
pochodziło ze zniszczonych
pociskami RPG transporterów.
Systemy takie do tej pory skutecznie
chronią izraelskie czołgi Merkawa.
Niech będą bezpieczni ci, którzy
bronią ludzi przed terroryzmem.

7. Nir Barkat, burmistrz miasta
Jerozolimy, zatwierdził budowę drugiej
linii tramwajowej, która połączy
dzielnicę Gilo z dzielnicą Ramot i
przebiegać będzie przez centrum
stolicy. Nowa trasa ma mierzyć 20 km.
Obecna wynosi 13,9 km.

(Foto: Izraelski opancerzony transporter APC)

6. Arabia Saudyjska przekaże
Autonomii Palestyńskiej 60 milionów
USD w celu „wsparcia budżetu
Palestyny i narodu palestyńskiego”.
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