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1. Zamach w beduińskiej
miejscowości Rahat: 65-letnia
Żydówka, która przybyła na rynek w
Rahat na zakupy, została dźgnięta
nożem przez Araba. Odwieziono ją
w stanie średnio ciężkim do szpitala
Soroka w Beer Szewie. Terrorysta
uciekł. Liczne siły policji przeszukują
teren.

Stan Shlomit Gonen, 65-letniej
rannej w dzisiejszym zamachu,
poprawił się i określany jest teraz
jako stabilny. Kobieta ta powiedziała,
że życie uratował jej zięć, który
widząc, co się stało, własnymi
rękami tamował jej krew z rany w
szyi aż do przybycia ambulansu.

2. Arabowie spalili święte księgi w
synagodze w Givat Shorek koło Karmei
Tzur. Synagoga ta znajduje się w
punkcie, z którego widać miejsce
znalezienia ciał trzech porwanych
chłopców (2014 r.) i jest miejscem
modlitw i codziennych wycieczek
młodzieży. Arabowie zebrali wszystkie
znajdujące się w synagodze księgi na
jedno miejsce i podpalili je.

3. Unia Europejska ostro
zaprotestowała dzisiaj przeciwko
budowaniu żydowskich domów w Judei
i Samarii. Jednocześnie wezwała do
natychmiastowego zaprzestania
likwidowania nielegalnie
wybudowanych domów palestyńskich,
z których wiele zostało ufundowanych
przez UE, co złamało krajowe i
międzynarodowe prawo.

*Unia Europejska ingeruje w prawo i

4. Ćwiczenia ISIS na Synaju (Egipt).

budownictwo na formalnych
terenach państwa Izrael w Judei i
Samarii. Jednocześnie zachęca do
budowania nowych domów przez
Palestyńczyków za fundusze UE i
inne. Natomiast izraelskie sądy
podejmują decyzje związane z
nielegalnym budownictwem zarówno
żydowskim jak i arabskim.
Wyburzane są zarówno żydowskie
jak i arabskie nielegalne budowle.
Często są to bardzo trudne chwile
dla obu stron.

5. Na przyszły tydzień zapowiadana
jest zimowa pogoda.
*Może to przynieść upragnione opady
śniegu lub deszczu.

Świat
6. Dzisiejsze trzęsienie ziemi w
południowej części Tajwanu.
Trzęsienie ziemi nastąpiło w sobotę
około godziny 4:00 rano czasu
lokalnego (21:00 czasu polskiego).

Do tej pory pod gruzami domów
znaleziono ciała 5 osób, w tym
kilkudniowej dziewczynki oraz 40letniego mężczyzny. Służby cały
czas przeszukują gruzy w
poszukiwaniu ocalałych
mieszkańców.
Izraelskie służby ratownicze
„IsraAid” dotarły tam jako
pierwsze!
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