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1. Dzisiaj w nocy na terenach Judei i
Samarii siły bezpieczeństwa
zatrzymały 33 poszukiwanych
Arabów.
2. Izraelski ambasador w ONZ,
Danny Danon, przekazał Ban Ki
Moonowi list, w którym żąda
potępienia słów irańskiego
ambasadora w Libanie, który
powiedział, że Iran będzie wspierał
finansowo rodziny terrorystów.

3. Ćwiczenia IDF. Po tym, jak w
ostatniej fali terroru zginęły 4 osoby i
16 zostało rannych przez „bratni
ogień”, IDF postanowiły powiększyć
zakres ćwiczeń o strzelanie z bliskiej
odległości. „Zagrożenia, jakie
napotykamy, zmuszają żołnierzy do
strzelania z odległości „zero”.
Strzelenie w terrorystę, gdy dźga on
kogoś nożem, wymaga umiejętności
i precyzji”.

4. W Izraelu panuje wielkie oburzenie
w związku ze słowami premiera
Wielkiej Brytanii, który stwierdził, że
jest zaszokowany tym, co się dzieje we
Wschodniej Jerozolimie, w tym
budowami izraelskich osiedli.
Nir Barkat, burmistrz Jerozolimy,
odpowiada Cameronowi: „Wielka
Brytania jest dobrym i ważnym
przyjacielem Izraela i Jerozolimy, ale
Cameron myli się, gdyż nie zna faktów
i realiów w terenie”. *Izrael wciąż
inwestuje w rozwój Wschodniej
Jerozolimy, budując nowe szkoły,
szpitale, drogi i infrastrukturę, bo ma
nadzieję, że wzmocni to w Arabach
tam mieszkających pragnienie rozwoju
i normalnej koegzystencji.

(Foto: Burmistrz Jerozolimy – Nir Barkat)

5. Avigdor Lieberman, lider partii „Nasz
Dom Izrael”, na wieczornej konferencji
swojej partii zaatakował rząd i
przedstawił 10 punktów swojego planu
do zatrzymania fali terroru:
1. Powrót do wycelowanych likwidacji
terrorystów
2. Zaprzestanie przekazywania
pieniędzy dla M. Abbasa (prezydenta
Autonomii)
3. Deportowanie rodzin terrorystów do
Gazy

4. Odebranie prawa pobytu Arabom
ze Wschodniej Jerozolimy, którzy
są zaangażowanym w terror i ich
rodzinom
5. Umożliwienie połączenia rodzin,
ale tylko po stronie „palestyńskiej”,
nie izraelskiej

6. Dzisiaj odbyła się pierwsza
historyczna modlitwa w nowym,
wydzielonym sektorze przy Kotel –
„Ścianie Płaczu” przeznaczonym dla
tzw. reformowanych Żydów, gdzie
kobiety i mężczyźni mogą się modlić
wspólnie. (wg „Jpost”)

6. Burzenie domów nie tylko
terrorystów, którzy dopuścili się
mordu, ale również tych, którzy
próbowali i nie udało im się
zamordować,
7. Drastyczne podniesienie kar dla
nielegalnie przebywających w
kraju Arabów i zatrudniających ich
8. Odwieszenie kary śmierci dla
terrorystów
9. Zaprzestanie oddawania ciał
terrorystów ich rodzinom
10. W razie potrzeby ogłoszenie
stanu alarmowego dokładnie tak,
jak to się stało we Francji po
zamachu w teatrze Bataclan w
listopadzie 2015 roku i który to
stan trwa do dzisiaj

(Foto: Avigdor Lieberman)
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