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1. STREFA GAZY. W związku z
odgłosami kopania tuneli
terrorystycznych ze Strefy Gazy w
kierunku Izraela, rozpoczęto dzisiaj
poszukiwania tuneli za pomocą
specjalistycznego sprzętu. Ma to
zapobiec ewentualnym atakom na
mieszkańców pogranicza.

(Foto: oryginalny izraelski czołg typu „Merkava”)

2. W Strefie Gazy ogłoszono wielki
sukces bojowników! Pokazano
zdobyty izraelski czołg „Merkava”.
Problem w tym, że już na zdjęciach
widać, iż jest to coś zbudowane na
platformie samochodu. Ale sukces to
sukces.

(Foto: „zdobyczny” czołg izraelski typu
„Merkava”, a poniżej dla porównania
„nie zdobyty” oryginał)

3. Premier Netanjahu powiedział
wczoraj, że jeśli Izrael zostanie
zaatakowany z tuneli w Gazie, odpowie
dużo mocniej, niż to było podczas
operacji „Tzuk Eitan”.

4. Dzisiaj rano palestyński Arab
przeszedł przez dziurę w płocie
ochronnym wokół osiedla Sal’it.
Żołnierze zidentyfikowali nóż w jego
ręku. Mimo rozkazu zatrzymania się,
terrorysta, 17-letni Ahmad Awad Altif z
wioski Jamal, próbował dźgnąć nożem
jednego z żołnierzy i został
zlikwidowany na miejscu.

5. Dzisiaj w nocy na terenach Judei i
Samarii siły bezpieczeństwa
aresztowały 16 poszukiwanych
Arabów.
6. HEBRON. Arab, który sprzedał
Żydom dwa domy w Hebronie,
Yousuf Zatari, oddał się w ręce
„palestyńskiej” policji po tym, jak
rodzina wywarła na nim silną presję,
obawiając się o swoje życie: „Moja
rodzina jest w niebezpieczeństwie”. *
Za sprzedaż domów Żydom grozi
mu śmierć. Dlaczego ONZ nie broni
takich ludzi?
7. Wczoraj wieczorem palestyński
szef Urzędu Koordynacji i Kontaktów
w Ramalli, Nader Haja, powiedział,
że w związku z oświadczeniem
Izraela, wjazd do miast Ramalla i Al
Bireh jest zabroniony od teraz aż do
odwołania dla każdego, kto nie ma
dowodu mieszkańca tych miejsc.
Wyjeżdżać będzie można przez
przejścia kontrolne. W ciągu
dzisiejszego dnia rozstawione
zostaną blokady przy wjazdach do
obu miast.

*Działania te były podyktowane
silnymi rozruchami i atakami
terrorystycznymi na siły porządkowe.
Tereny te są formalnie terenem
państwa Izrael i w przypadkach
silnych zagrożeń i rozruchów
państwo podejmuje środki w celu
opanowania takich sytuacji.

8. W związku z falą terroru, który
rozpoczął się między innymi z powodu
fałszywych twierdzeń arabskich, że
Izrael zamierza zmienić status quo na
Wzgórzu Świątynnym, jerozolimska
policja postanowiła na pół roku oddalić
z tego miejsca dyrektora meczetu,
Najaha Bechirata. W liście posłanym
do niego i podpisanym przez zastępcę
dowódcy okręgu Jerozolimy,
Avshaloma Peleda, wyjaśniono mu, że
usunięcie jest zgodne z prawem i
zaczyna obowiązywać od 31 stycznia.
W liście podkreślono, że Peled „uważa
to za konieczne w celu zapobieżenia
dalszym szkodom dla bezpieczeństwa
ludzi i majątku”. Zaznaczono, że
„dyrektor nie może wejść i nie może
przebywać na terenie Har ha-Bait
(hebr. Wzgórze Świątynne) lub jego
okolicy, chyba że dostanie pozwolenie
od Avshaloma Peleda”.

(Foto: Najah Bechirat)

9. Na dzisiejszym seminarium w
College Oranim (koło Hajfy) na
temat przemocy wobec kobiet, 30
studentów opuściło salę w proteście
przeciwko twierdzeniu arabskiej
wykładowczyni, Naaili Awwad, która
powiedziała, że „żołnierze IDF
gwałcą palestyńskie kobiety w Judei
i Samarii”.

*Każdy w Izraelu wie, że takie słowa
są niewiarygodnym kłamstwem, ze
względu na wysokie zasady moralne
izraelskiego wojska. Jednak dla opinii
zagranicznej, nie znającej realiów w
Izraelu słowa wypowiedziane na
seminarium mogą brzmieć prawdziwie.
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