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1. Ranny we wczorajszym zamachu
w Givaat Ze’ev wrócił do
przytomności i oddycha o własnych
siłach. Lekarze mówią o cudzie, nóż
o milimetr minął serce!
Dzięki Bogu za Jego ratunek!

2. OPERACJA „ANARCHISTA”.
„Yedioth Achronot” opublikował
dzisiaj rano, za zgodą cenzury,
informację, że służby wywiadowcze
USA i Wielkiej Brytanii rozkodowały
zaszyfrowane transmisje systemu
izraelskich samolotów
bezzałogowych (dronów) w operacji
szpiegowskiej pod nazwa
„Anarchista”. Operacja ta, trwająca
już 18 lat i prowadzona z
obwarowanej bazy na Cyprze,
pozwalała Amerykanom i
Brytyjczykom widzieć wszystkie
działania Izraela w Gazie, Syrii jak
również w Iranie oraz to, co te
samoloty przekazują swoim
operatorom do baz w Izraelu.
Informacje te wyszły z serii
dokumentów i zdjęć, które udostępnił
Edward Snowden i które do dnia
dzisiejszego nie były opublikowane.
Dokumenty, które publikuje dzisiaj
rano „Yedioth” za zgodą cenzury,
pokazują, że Izrael posiada dużą
flotę samolotów bezzałogowych,
które zbierają informacje
wywiadowcze z Gazy,

Judei i Samarii i z całego okręgu
Bliskiego Wschodu. Wg śledczych,
służyły nawet do zbierania informacji
wywiadowczych związanych z
planowaniem budowy bomby jądrowej
w Iranie, dzięki czemu Izrael dokładnie
wiedział, co mówi ostrzegając o
planach militarnych Iranu. Zostało to
jednak zlekceważone przez
obradujących przy tzw. „umowie
irańskiej”. Dwa z tych samolotów,
wyposażone są w rakiety i bomby
służące do planowanych likwidacji
celów. Drony te działają z kilku baz w
Izraelu, między innymi w Tel Nof,
Palmachim i Ein Shemer. W
rzeczywistości jest to wgląd w tajny
świat izraelskich służb, bank informacji
co do celów, preferencji i możliwości ze
strony Izraela wobec jego wrogów.
USA i Wielka Brytania widziały
wszystko to, co widział Izrael. Jednym
z celów tej operacji jest nadzorowanie
ewentualnej operacji Izraela w Iranie.
Wysoki urzędnik bezpieczeństwa w
Izraelu powiedział: „Jest to trzęsienie
ziemi, najcięższy przeciek w historii
wywiadu. Oznacza to również, że
rozbierali nas siłą, a także, że żaden z
zaszyfrowanych środków nie jest
pewny przed nimi”.
Operacja ta jest prowadzona przez
NSA (National Security Agency) z USA
oraz jej odpowiednika z Wielkiej
Brytanii – Government Communication
Headquarters (GCHQ).
(Foto: Miejsce umiejscowienia na
Cyprze bazy USA i Wielkiej Brytanii
szpiegującej działania Izraela)

(Foto: Zapis izraelskich rozmów i wideo nagranych
przez system szpiegujący „Anarchista”)

*Wszystkie te informacje wskazują

(Foto: Miejsce umiejscowienia na Cyprze bazy
USA i Wielkiej Brytanii szpiegującej działania Izraela)

m.in., że prezydent Obama,
przystępując do rozmów w sprawie
zlikwidowania sankcji i umożliwienia
rozwoju „pokojowego” programu
nuklearnego Iranu, miał dokładne
informacje swojego wywiadu i wiedział
to, co Izrael, a mianowicie, że Iran
buduje broń masowego rażenia. Nie
stawia to w dobrym świetle USA jako
największego „sojusznika” Izraela. Z
drugiej strony słowa prezydenta USA,
który rok temu groził Izraelowi, że w
przypadku izraelskiego ataku
uprzedzającego na Iran, zestrzeli on
izraelskie samoloty, okazały się
poważne.Dzięki Bogu, że te ważne dla
bezpieczeństwa Izraela informacje
wyszły na jaw.
3. Ismail Haniye (Hamas) powiedział
dzisiaj: „Kontynuujemy budowę tuneli w
kierunku terenów izraelskich i
zwiększamy próby wystrzeliwania
rakiet”.

(Foto: Wspomniane bazy operacyjne
izraelskich samolotów bezzałogowych)

4. Odbył się pogrzeb siedmiu
terrorystów Hamasu, którzy zginęli
podczas zawalenia się tunelu
terrorystycznego.

5. Jak poinformowano w tym
tygodniu, w wyniku dyskretnej
operacji z Libańczykami i z pomocą
stacjonujących wojsk ONZ oraz w
porozumieniu z oficerami
łącznikowymi ONZ, izraelski urząd
ochrony przyrody odzyskał orła
(sępa) Izraelskiego oskarżonego o
szpiegostwo. (wg Times of Israel)

6. Stany Zjednoczony dołączyły do
europejskiego bojkotu izraelskich
towarów i zaczęły oznaczać produkty z
Judei i Samarii.
*W myśl słów „…będę błogosławił
błogosławiącym tobie, a
przeklinających cię, przeklinać będę…”
nie zapowiada to nic dobrego.
7. Szwecja z dumą i radością jako
pierwsza z krajów Europy Zachodniej
otworzyła ambasadę Palestyny – kraju,
który nie istnieje. Dzieje się to wbrew
międzynarodowym ustaleniom z Oslo,
które mówią, że może ono powstać
jedynie w wyniku wspólnych ustaleń
między Izraelem i palestyńskimi
Arabami. Na uroczystość tę przybył
prezydent Autonomii M. Abbas.
*W chwili obecnej postępowania takie
zachęcają jedynie Palestyńczyków do
kontynuowania ataków
terrorystycznych i stanowią dla nich
sukces na arenie międzynarodowej.

8. Chiny wezwały ostatnio do
utworzenia państwa palestyńskiego ze
stolicą we Wschodniej Jerozolimie i
zaoferowały mu wsparcie finansowe.

(Foto: Izraelski „szpieg”)

9. Prezydent Francji, F. Hollande,
zagroził Izraelowi, że jeśli natychmiast
nie rozpocznie negocjacji w sprawie
utworzenia państwa palestyńskiego,
Francja sama uzna to państwo na
terytorium Izraela.

*W sferze fizycznej oznacza to
zakaz wstępu dla Żydów do części
Jerozolimy, gdzie ma powrócić
Mesjasz Jeszua.
*Jak widzimy, naciski na Izrael stają
się coraz silniejsze. Nawet Francja,
która tak niedawno ucierpiała wskutek
ataku terrorystów muzułmańskich, nie
chce widzieć, co tak naprawdę dzieje
się codziennie w Izraelu. Izrael
potrzebuje naszej modlitwy i Bożego
zwycięstwa na każdym kroku.
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