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1. Wczoraj nowa przewodnicząca Rady Bez
pieczeństwa ONZ, Nikki Haley, powiedziała,
że Stany Zjednoczone nie pozwolą już, aby
konflikt izraelsko-arabski zdominował porządek obrad Rady. „Do tej pory podjęto wiele kroków względem Izraela i Autonomii Palestyńskiej, a niewiele uczyniono w innych
kwestiach. Moje rozmowy z przedstawicielem Autonomii Palestyńskiej w ONZ były
bardzo ważne. Chcemy, aby doszło do zbliżenia przy stole negocjacyjnym. Powiedziałam mu, że nie będziemy wspierać działań
Palestyńczyków w ONZ dopóki nie zasiądą
przy stole. Musimy zobaczyć u nich prawdziwą chęć przyjścia do stołu. Nie chcemy
żadnych kolejnych kroków podejmowanych
w ONZ, które mogłyby zaszkodzić Izraelowi
lub pomóc Autonomii Palestyńskiej, dopóki nie uda nam się doprowadzić do tych negocjacji. Myślę, że dotychczasowe dyskusje,
jakie miały miejsce w ONZ, były bardziej
utrudnieniem, niż pomocą w procesie pokojowym”

3. Samaria. Palestyński terrorysta wjechał
rano rozpędzonym samochodem w grupę
izraelskich żołnierzy stojących obok przystanku autobusowego przy osiedlu żydowskim Ofra w Samarii. Zginął 1 żołnierz (na
zdjęciu), a drugi został ranny. Samochód
napastnika wylądował w rowie, a rannego
terrorystę aresztowano. Pochodzi on z sąsiedniej arabskiej wioski Silwad, a jego rodzina jest powiązana z Hamasem. Słupy
ochronne uniemożliwiły napastnikowi wjechanie w przystanek autobusowy, na którym
stały cywilne osoby.

05.04.2017
2. Minister transportu, Israel Katz, poinformował na konferencji prasowej, że istnieją
plany stworzenia sieci linii kolejowych łączących Izrael przez Jordanię z państwami Zatoki Perskiej. W ten sposób powstałaby regionalna sieć izraelsko-arabskich lini i
kolejowych.
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4. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało wieczorem nieoczekiwane
oświadczenie, zgodnie z którym Rosja uznała Zachodnią Jerozolimę jako stolicę państwa
Izrael! „Potwierdzamy nasze zobowiązania
wobec rezolucji ONZ i zasad dotyczących
porozumienia palestyńsko-izraelskiego, które obejmują status Wschodniej Jerozolimy
jako stolicy przyszłego państwa palestyńskiego. Jednocześnie musimy stwierdzić, że
w tym kontekście uznajemy Zachodnią Jerozolimę jako stolicę Izraela”. Oświadczenie
nie jest w pełni zadowalające, ale i tak stanowi wielki przełom, gdyż do tej pory Tel
Awiw był uznawany za stolicę Izraela. (*Mimo
tego że według Izraela od lat jest jego oficjalną stolicą). Status Jerozolimy oficjalnie
uznawano za nierozstrzygnięty, wskazując, że
powinno być to miasto pod międzynarodowym nadzorem (?). A przecież Jerozolima jest
bijącym sercem narodu żydowskiego, sercem życia narodowego, religijnego, kulturowego, naukowego etc. Jerozolima jest stolicą
Izraela.

6. Samaria. Wieczorem palestyński terrorysta ostrzelał z przejeżdżającego samochodu izraelski posterunek wojskowy przy
żydowskim osiedlu Psagot w Samarii. Nikt
nie został ranny. Napastnik zbiegł.

7.04.2017

7 . USA-Syria. W nocy dwa amerykańskie niszczyciele rakietowe USS „Ross” i USS „Porter” (należące do 6 Floty Stanów Zjednoczonych) wystrzeliły 59 pocisków rakietowych
Tomahawk. Celem była baza lotnicza Al-Shajrat w Syrii, która według informacji wywiadu
była użyta podczas ostatniego ataku chemicznego na przedmieściach Idlib. Rakiety
zniszczyły samoloty na lotnisku, a także
schrony lotnicze, zbiorniki z paliwem, magazyny oraz systemy radarowe, logistyczne
i obronne. Zginęło 7 syryjskich żołnierzy,
a 9 zostało rannych. Stany Zjednoczone
przed atakiem poinformowały o tym swoich
5. Ofiara śmiertelna dzisiejszego ataku tersojuszników w regionie, a także Rosję.
rorystycznego to sierżant Elchai Taharlev
z Brygady Golani. Miał 21 lat. Pochodził z osiedla Talmon w Samarii. Jego ojcem jest rabin
Ohad Teharlev. Dzisiaj odbył się jego pogrzeb.
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9. Rodziny zamordowanych gazem bojowym
ofiar w Syri i dziękują Amerykanom za
zbombardowanie bazy lotniczej użytej do
tego ataku.

Premier Beniamin Netanjahu oświadczył
rano, że Izrael w pełni popiera decyzję Stanów Zjednoczonych o uderzeniu w cele położone na terytorium Syrii. „Podejmując te
działania, prezydent Trump wysłał silną
i jasną wiadomość, że stosowanie i rozprzestrzenianie broni chemicznej nie będzie tolerowane. Izrael w pełni popiera decyzję prezydenta Trumpa, i ma nadzieję, że przyczyni
się to do ukrócenia koszmarnych działań
reżimu Assada, i będzie usłyszane nie tylko
w Damaszku, ale także w Teheranie, Korei
Północnej i gdzie indziej”.

10. Rosyjska fregata „Admirał Grigorovich”
w drodze do Syrii z Morza Czarnego właśnie
wpłynęła na Morze Śródziemne. Oficjalnie
ma to na celu koordynację działań lotniczych
USA i Rosji w regionie.

8. Nad ranem izraelscy żołnierze wkroczyli
do arabskiej wioski Silwad w Samarii. Podczas przeszukiwań we wsi znaleziono sześć
skradzionych samochodów. Ponadto skonfiskowano 40 tys. szekli pochodzących
z funduszy terrorystycznych. Dom wczorajszego terrorysty został przeznaczono do rozbiórki, o czym powiadomiono jego rodzinę.

9.04.2017
Zbliża się Pascha. Izrael zabezpiecza kraj
przed atakami, by w czasie świąt zapewnić
spokój.
Módlmy się o pokój, szczególnie w tym czasie Świąt Pana.
11. Na czas świąt Izrael zamyka granice z Samarią i Strefą Gazy. Na terenie Wzgórz Golan
ogłoszono zamknięcie strefy lotów, co oznacza możliwość zestrzelenia każdego pojawiającego się tam obcego samolotu.
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12. Dzisiejszy układ wojsk w Syrii. Wojna islamu z islamem.

Szalom
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
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Polska - Izrael
Spotkania – Wydarzenia – Konferencje
Warszawa. Marsz Życia!
W dniu 23 kwietnia w Warszawie odbędzie się „Marsz Życia dla Izraela” połączony z Koncertem Życia. Data ta nie jest przypadkowa, albowiem w tym czasie przypada Jom ha-Szoa,
czyli Dzień Pamięci o Zagładzie, obchodzony w Izraelu. My uczcimy ten dzień w Polsce
wyrażając w ten sposób naszą solidarność z narodem żydowskim. Celem tego wydarzenia
jest pamięć o tych, którzy zginęli w Holokauście, pojednanie i odnowa w relacjach potomków sprawców i ofiar, oraz publiczny znak naszego poparcia dla Izraela i sprzeciwu wobec
wszelkich form współczesnego antysemityzmu.
Marsz rozpoczyna się o godzinie 14:00 pod Pomnikiem Bohaterów Getta.
Zapraszamy!
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