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1. Tzw. Kryzys Energetyczny w Gazie. Koordynator działań rządu na terytoriach Judei
i Samarii, gen. Joav Mordechai, powiedział,
że za kryzys energii elektrycznej w Strefie
Gazy odpowiedzialny jest Hamas. Izrael
obecnie regularnie dostarcza 122 MW energii elektrycznej do Strefy Gazy. Gdy w pewnym momencie jedna z linii przesyłowych
została uszkodzona, problem został natychmiast rozwiązany. Tymczasem Egipt dostarcza 20–30 MW, a elektrownia w Gazie zapewnia 60 MW. Izrael jest przygotowany do
wznowienia regularnych dostaw oleju opałowego do Strefy Gazy pod warunkiem spełnienia warunku opłacalności ekonomicznej
(dokonywania opłat). Rurociąg przesyłowy
umożliwia dostarczanie 700 mln litrów
dziennie. Mordechai winą za kryzys energetyczny w Strefie oskarżył Hamas. „Przywódcy Hamasu cieszą się energią elektryczną
przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Natomiast mieszkańcom Gazy prąd
dostarczany jest jedynie przez trzy godziny
dziennie. Hamas wykorzystuje również fundusze zbierane przez różne organizacje na
opłacenie rachunków za energię elektryczną,
aby opłacić osobiste potrzeby oraz zakup
sprzętu wojskowego”. Prąd jest stale dostarczany do tuneli terrorystycznych, dodatkowo każdy tunel posiada własny generator
prądotwórczy.

2. Wieczorem w bazie lotniczej Mazzeh koło
Damaszku, pod wpływem ataku kilku rakiet,
eksplodowały magazyny broni i amunicji
oraz pociski należące do wojsk Assada,
a przygotowane do wysyłki dla wojsk Hezbollahu (wg danych wywiadowczych). Izrael nie przyznaje się oficjalnie do ataku.
*Izrael zapowiedział, że zrobi wszystko, by
nie dopuścić do dalszego zbrojenia Hezbollahu przeciw Izraelowi na granicy północnej.

(Foto: Protesty w Gazie. Hamas zrzucił odpowiedzialność
na Abbasa, aby uchronić się przed zarzutami i wywołać
złość i nienawiść – ich źródło siły wraz z pełną manipulacją
informacjami)
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3. Ciekawostki ze świata:
– Niemcy. Sąd w Wuppertal orzekł, że podpalenie synagogi przez Palestyńczyków
w 2014 roku nie było aktem antysemityzmu,
lecz wyrażeniem protestu przeciw państwu
Izrael i jego postępowaniu, a co za tym idzie
zawiesił karę dla sprawców!
*Wcześniej podobne akty były w Niemczech
karane jako akty antysemityzmu. Gdy nikt
nie reaguje, to postępują zmiany w niewłaściwym kierunku!

z Prezydentami Izraela i „Palestyny”, mimo
że póki co takie państwo nie istnieje!
M. Abbas jest prezydentem tzw. Autonomii
Palestyńskiej, która nie jest państwem, a jedynie Autonomią wewnątrz suwerennego
państwa Izrael.

(Foto: Nowa synagoga w Wuppertal. "Stara", piękna synagoga w tym mieście została spalona przez nazistów w „noc
kryształową”)

– USA, Kalifornia. Firma obuwnicza została
wezwana do wycofania swojego obuwia ze
sprzedaży po skargach klientów, którzy zauważyli pozostawiane przez siebie ślady
z faszystowskimi swastykami na śniegu!

4. Polska. Mała uwaga: Na stronie naszego
Prezydenta A. Dudy pojawiła się informacja
o jego wizycie (16-19.01.2017) i spotkaniu *Nasz Rząd potrzebuje mądrości i modlitwy.
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5. KONFERENCJA „POKOJOWA” W PARYŻU
15.01.2017!

które będą decydowały o terytorium suwerennego państwa Izrael (oczywiście bez
udziału samego Izraela): o podziale suwerennego państwa i utworzeniu na jego terytorium Palestyńskiego państwa, które nigdy
w rzeczywistości nie istniało, nie było takiego narodu, a obecnie tworzą go Arabowie
z sąsiednich krajów, którzy osiedlili się tutaj po uprowadzeniu i wymordowaniu przez
Rzymian większości narodu żydowskiego
(lecz nie wszystkich). W istocie jest to więc
próba zagarnięcia przez narody arabskie
kolejnej części terytorium, które jest dane
Izraelowi przez Boga na WIEKI.
Wiele złego działo się w naszej historii, gdy
ludzie, którzy mogli dobrze czynić, MILCZELI.
Nie milczmy! Potrzebna jest modlitwa! Załączam również link do strony, na której na
samym końcu można krótko zgłosić swój
głos za Izraelem.
http://fundacjapojednanie.com/deklaracjapoparcia-dla izraela/http://fundacjapojednanie.com/deklaracjapoparcia-dla-izraela/

Drodzy przyjaciele i znajomi!
Niech Bóg Izraela błogosławi Izrael i nas,
Czasami zastanawia mnie, jak bardzo histo- którzy nie milczymy!
ria Polski i Izraela jest do siebie podobna. W
naszej historii również często opuszczali nas
sojusznicy i „przyjaciele”, był też czas, gdy
Szalom
bez naszego udziału decydowano o naszym
suwerennym terytorium.
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Jutro tj. 15.01.2017 będzie miała kolejna
Korekta oraz opracowanie graficzne
antyizraelska konferencja z udziałem 70
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
państw (70 jest liczbą narodów w Biblii),
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