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1. Patrol na punkcie kontrolnym w Otniel
(Samaria) zatrzymał samochód osobowy,
którego kierowca próbował przejechać stojących tam żołnierzy.
*Dzięki Bogu, nikt nie zginął.

2. Ministerstwo obrony osiągnęło porozumienie w sprawie zakupu 200 nowoczesnych, amerykańskich, ciężarowych samochodów wojskowych FMTV. Kontrakt jest
wart 200 mln szekli. Nowe pojazdy będą
pochodzić z firmy Wisconsin's Oshkosh Defense. Siedem pierwszych zakupionych samochodów ciężarowych przeszło pomyślnie
wszystkie testy. Dostawy nowych samochodów rozpoczną się na początku 2018 r. Umowa obejmuje również usługi serwisowe w
Izraelu, co przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy.

3. Hezbollah, ze swoim pokaźnym arsenałem rakiet skierowanych na żydowskie państwo, stanowi największe zagrożenie dla
Izraela.
Liban i rezydujące tam grupy Hezbollahu
pozostaje największym wojskowym zagrożeniem dla Izraela. Do takiej oceny doszedł
duży narodowy think-tank, czemu dał wyraz
w opublikowanym 2 stycznia raporcie. Instytut Narodowych Studiów Bezpieczeństwa
zauważa jednak, że większe zagrożenie istnieje ze strony faktycznie rządzącego Gazą
Hamasu niż ze strony północnego sąsiada
Izraela. Izraelska armia wychodzi z założenia, że Hezbollah dysponuje od 100 tys. do
120 tys. rakiet krótkiego i średniego zasięgu. Oprócz tego posiada też setki rakiet o
dużym zasięgu. W 2006 roku Izrael prowadził zaciętą wojnę z terrorystycznym Hezbollahem i dobrze przypatrzył się aktywności
grupy. Dopiero niedawno finansowany z Iranu Hezbollah walczył po stronie reżimu Assada w syryjskiej wojnie domowej. Po wojnie domowej w Libanie w latach 1975-90
Hezbollah nie został nigdy zdemilitaryzowany i nadal pozostaje najpotężniejszą grupą
militarną. (I24) Proszę, módlmy się o południowe i północne granice Izraela zgodnie
z Bożą obietnicą: „Nie usłyszy już nikt o gwałcie w twym kraju, o grabieżach lub zniszczeniach na twojej ziemi. Mury twoje nazwiesz swoim ocaleniem, a twoje bramy
[prawdziwą] chwałą” – Iz. 60,18
12.01.2017

4. Gaza. Rzecznik Hamasu, Abu Obeida, powiedział, że „tunele to najlepsza rzecz, jaką
stworzyły siły oporu. Nie wpływają one na
dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców Gazy”. W Gazie doszło dzisiaj do masowych protestów przeciwko brakom energii
elektrycznej. Tysiące Palestyńczyków doma*Samochody te są niezwykle istotne w no- gało się wznowienia dostaw prądu podczas
woczesnych realiach wojennych, w których chłodnej zimy. W obozie uchodźców Jabaszybkie przemieszczenie się wojsk i sprzętu laya, milicja Hamasu musiała strzelać w powietrze, aby przywrócić porządek.
może decydować o powodzeniu.
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5. Premier Beniamin Netanjahu spotkał się
z norweskim ministrem spraw zagranicznych Borge Brende. Obaj politycy podpisali deklarację dwustronnej współpracy oraz
list intencyjny w zakresie badań i rozwoju.
Netanjahu przy tej okazji powiedział: „Istnieją takie działania, które dają nadziei na
pokój, a jednym z nich jest konferencja
w Paryżu. Jest to konferencja sfałszowana
przez Palestyńczyków i organizowana pod
francuskim patronatem, w celu przyjęcia

dodatkowych anty-izraelskich uchwał. Cofnie
ona jedynie możliwość osiągnięcia pokoju, i nie
będzie nas obowiązywać. Jest to relikt przeszłości, ostatnie tchnienie przeszłości przed przyszłymi rozdaniami”.
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ZRAEL - POLSKA
KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA
USTROŃ. Witajcie, serdecznie zapraszamy Was i Wasze rodziny na spotkanie szabatowe,
które odbędzie się już jutro, 13 stycznia, o godz. 18.00 w budynku Fundacji.
Celem tego spotkania będzie pokazanie, jak praktycznie świętować Szabat.
Spotkanie poprowadzi Jacek Szeliga.
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