GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)

Söpredéknek
nevezte
a vérszagra gyûlõ
izraelieket a CNN
tudósítója
- bocsánatot kért,
de mégis áthelyezték -

Háború a
koncentrációs
tábor ellen
Igazi koncentrációs tábor tulajdonképpen a
Gázai övezet! Minden lehetõséget megvont Izrael az oda számûzött 1,6 millió palesztintól.
Nincs vizük, nincs élelmük, lebombázták a
munkahelyeiket, nem engedik be a segélyszállítmányokat...
Hogy mibõl élnek a szerencsétlenek, az egyszerûen rejtély. A számláikra pénz csak Izraelen keresztül kerülhet. Most Algéria foci válogatottja a világbajnoki prémiumát felajánlotta
nekik, de a pénzt biztos, hogy nem fogják megkapni. Az ott marad Izraelben, mint a Gázai

A dél-izraeli Szdérot város melletti dombra a zsidók amint arról korábban már más külföldi tudósítók is hírt adtak
- tegnapelõtt este is székeket vittek magukkal, s mintegy mozifilmet, ujjongva nézték a Gázai övezetben az izraeli légierõ
által indított levegõ-föld rakéták becsapódását, robbanását, a
palesztinok házainak levegõbe röpítését. Ekkor történt az in- zidenciáját, ezért a zsidó állam minimálisra csökkenti diplocidens, amelyre késõbb a CNN sztártudósítója a Twitteren máciai jelenlétét Törökországban. Az izraeli külügyminisztérierélyes kritikával reagált.
um pénteken lázítással váDiana Magnay, a CNN
dolta Recep Tayyip Erdonemzetközi tudósítója a Gágan török miniszterelnözai övezet elleni izraeli száköt, és hazarendelte törökrazföldi invázió megindítáországi diplomáciai szesának elsõ óráiban az izraemélyzetének nagy részét.
li Szdérot város melletti
Törökország és Izrael
dombról tudósított. A melközött 2010-ben romlottak
lékelt CNN-tudósítást a fölimeg a kétoldalú kapcsolaratozással ellentétben Diatok, amikor izraeli komna Magnay nem Askelon,
mandósok megostromolhanem Szdérot izraeli vátak egy, az izraeli blokád
rosból küldte, ahol a nézõk
alatt tartott Gázai övezethallhatták amint a tévéstáb
ben élõ palesztinoknak seközelében tartózkodó csürgélyt szállító török hajót,
he ujjongva figyeli a Gázai
és megöltek nyolc török és
övezetbeli települések raké- Zsidók élvezkednek a mészárláson, figyelik a gázai “tûzi- egy török-amerikai államjátékot” – a bombázást, amelyben civilek százai pusztul- polgárt.
tázását.
nak el, nagyon-nagyon sok gyreke! (Korábbi fölvétel)
Diana Magnay késõbb a
Ajelet Saked, a Bájt
Szdérot fölötti dombon átélt
Hajehudi (Zsidó Otthon)
élményeit a Twitteren így örökítette meg: “Izraeliek a Szdérot nevû párt egyik tagja korábban Facebook-oldalán terroristákfölötti dombon ujjonganak, amikor hullanak a bombák Gázára. nak minõsítette a palesztinokat, és kijelentette: Le kell méMegfenyegettek, hogy ha csak egyetlen rossz szót is szólok, szárolni a palesztin anyákat, akik ezeknek a kis kígyóknak adösszetörik az autónkat. Söpredék.” Egyébként a tudósítót az nak életet!
élõ adás elõtt, alatt és után is fenyegette és sértegette a valóban söpredék “nézõközönség”.
Nos, amint politikusaink már régen a fejünkbe verték, Kairó nem számít megbízható köz mindenki lehet söpredék, csak a zsidók nem. Ezt az aranyszabályt az egyébként nagy nemzetközi tapasztalattal bíró Diana
vetítõnek
Magnay is csak most tanulta meg. A CNN vezetõsége
Laurent Fabius francia külügyminiszter pénteken Mahmúd
ugyanis még tegnapelõtt úgy döntött, hogy Diana Magnay Abbász palesztin elnökkel is találkozott, és az õ kívánságára
ezentúl nem tudósíthat az izraeli-palesztin viszályról, hanem a lépett kapcsolatba Háled el-Attíja katari külügyminiszterrel
Szentföldrõl áthelyezik Moszkvába. Diana Magnay és a CNN azért, hogy bírja jobb belátásra a Gázai övezetet uraló Haegyébként már bocsánatot kért az izraeliektõl...
mászt, és segítsen rábírni a Hamasz “szélsõséges” palesztin
Hering J. - Kuruc.info
szervezet vezetõit, hogy egyezzenek bele egy azonnali tûzszünetbe - jelentette az egyiptomi sajtó.
Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnök viszont pénteken zsarnoknak nevezte Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfõt, s kijelentette, hogy Kairó nem számít megbízható közvetítõnek Izrael és a palesztinok között. Erdogan azt is felrótta az egyiptomiaknak, hogy az övezetet ellenõrzõ Hamászt
megkerülve kívántak egyességre jutni Izraellel és Abbásszal.
Izraellel és Abbásszal ellentétben a Hamász nem fogadta
el azt az egyiptomi kezdeményezést, amelynek célja az izraeli légicsapások és a zsidó terrorállam elleni, az enklávéból intézett rakétatámadások azonnali beszüntetése lett volna.

“Le kell mészárolni a palesztin
anyákat, akik
ezeknek a kis kígyóknak adnak
életet!”

- Egyoldalú küzdelem a gázai övezetben Tovább folytatódik az egyoldalú küzdelem a gázai övezetben az izraeli katonák és a Hamász palesztin harcosai között.
Az Erõs szikla fedõnevû szárazföldi akcióban a híradások szerint eddig 23 palesztint öltek meg meg, de egy izraeli katona
is elesett: õt a saját társai lõtték le véletlenül.
A tíz napja tartó konfliktusnak így eddig 274 palesztin és
két izraeli halálos áldozata, valamint 2000 sebesültje van.
Az offenzíva miatt feldühödött török tüntetõk kövekkel dobálták meg pénteken Izrael isztambuli konzulátusát, és palesztin zászlókkal borították Izrael ankarai nagykövetének re-

Putyin ellenzi, Obama támogatja
az offenzívát
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt Haszan Roháni iráni elnökkel, akivel egyetértettek abban, hogy gyorsan
véget kell vetni a gázai konfliktusnak és újra kell kezdeni a béketárgyalásokat Izrael és a palesztinok között, írja a Reuters.
Barack Obama, az Amerikai Egyesült Államok elnöke viszont azt mondta: az USA támogatja Izrael Hamász-ellenes
katonai akcióit. Cinikusan felhívta a figyelmet arra is, hogy az
amerikai támogatás nem egy biankó csekk, amire bármit rá
lehet írni: csak addig támogatják Izrael offenzíváját, amíg a
zsidó állam a saját maga védelme érdekében felszámolja a
Hamász titkos alagútjait, és úgy mér csapást a fegyveres palesztin szervezetekre, hogy azzal nem veszélyezteti a civil lakosság életét.
A gázai konfliktus mihamarabbi megoldása érdekében
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övezetbe járó többi adománypénz és adók.
A béketárgyalások során a palesztinoknak
ítélt területek nagy részét már elvette Izrael.
Tulajdonképpen Jeruzsálem lett volna eszerint
a fõvárosuk, de már azt is elvette tõlük Izrael,
és a saját fõvárosának tette meg.
A Gázai övezetben élõk nem horgászhatnak,
nem halászhatnak, pedig ott élnek a tengerparton. Egyiptom felé építenek ki csempész alagutakat, hogy valamennyi élelemhez hozzá tudjanak jutni.
A Gázai övezet nagy része most már romokban van. A parittyával, kõvel támadók ellen
tankokkal, pilóta nélküli bombázókkal mennek. És most bombázza a tábort, és százezres
hadsereggel támad... Gyermekeket gyilkol, és
büszke is rá, és felhív is rá!!!Ez az igazi holokauszt! A világ valamennyi szemét becsukja!!
2014. július 10. SVPSZ
Obama azt is kilátásba helyezte, hogy ha szükséges, John
Kerry külügyminisztert is a Közel-Keletre küldi.

A 2008-2009-es invázió is a mosta ni helyzet elõképe lehet
A palesztin–izraeli helyzetet három izraeli és egy palesztin fiatal elrablása és meggyilkolása élezte ki az elmúlt hetekben, Izraelben és a palesztin területeken is nagy felháborodást keltettek az esetek. Az elmúlt tíz évben nem voltak ehhez hasonló zavargások Kelet-Jeruzsálemben, ahol a rendõrök vasárnap harminc embert vettek õrizetbe.
A Hamász múlt hétfõn elõször vállalta rakétatámadások
elkövetését a 2012-es konfliktus óta, amit végül nyolc nap
után egy egyiptomi közvetítéssel kialkudott tûzszünettel sikerült lezárni. Akkor a megszaporodó rakétázások után Izrael
hatszáznál is több légi csapást hajtott végre, és készen állt
egy szárazföldi offenzívára is, 30 ezer tartalékost hívtak be, de
végül nem került sor a támadásra. Másfél éve Izrael azt állította, hogy a Gáza elleni katonai akció elsõ napjaiban megsemmisítették a palesztin területen felhalmozott komolyabb
rakéták 95 százalékát.
A 2012-es konfliktus mellett azonban a 2008–2009-es invázió is a mostani helyzet elõképe lehet. Izrael akkor hétszáznál is több légi csapást hajtott végre a Gázai övezet ellen, ezzel azonban csak elõkészítette a terepet az akkor is meginduló szárazföldi offenzívához.
Akkor valamivel több mint tízezer tartalékost hívtak be,
mielõtt a nyolc napig tartó légi csapások után 2009. január 3án az izraeli hadsereg behatolt az övezetbe. A támadás céljának a Hamász rakétaállásainak megsemmisítését nevezték, a
harcok pedig egészen január 18-ig elhúzódtak. Összesen tizenhárom izraeli és 1417 palesztin, köztük sok civil vesztette
életét.
(Index nyomán) - Kuruc.info

Meglepõ (???) fordulat:

Angela Merkel, a kiherélt németek
kancellárja, Izraelnek szurkol a gá zai fronton
“Minden országnak kutya kötelessége megvédeni magát,
ha támadás éri”, jelentette ki Angela Merkel német kancellár
ma Berlinben, majd a félreértések elkerülése érdekében hozzáfûzte: “Izraelnek joga van az önvédelemre” (Recht auf
Selbstverteidigung), majd kijelentette, hogy Németország Izrael oldalán áll a jelenlegi konfliktusban - tudósít az n-tv.de
hírportál.
A háborús bûnös Bibi Netanjáhuval gyakorta puszilkodó, a
közel-keleti térséget terrorizáló izraeli hadsereget atomfegyverrel is fölszerelhetõ ingyen tengeralattjárókkal fölszerelõ
Merkel ezután mélységes aggodalmának adott hangot, amiért szerinte az Izraelt támadó Hamász egészen modern fegyverekkel is rendelkezik, ami rendkívül nagy veszélyt jelent Izraelre.
Angela Merkelt az újságírók eredetileg arról kérdezték, mi
a véleménye arról, hogy a Gázai övezetben ismét sok a civil
palesztin áldozata az izraeli hadsereg támadásainak. A német
kancellár erre a kérdésre adta a fenti választ. Megjegyezzük:
Merkel már a mostani izraeli gyilkolászás kezdetén fölhívta
telefonon Netanjáhut és közölte vele, hogy Németország
mellette áll a küzdelemben.
Júszef el-Kudszi - Kuruc.info

