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11.08.2019
1. W żydowskim kalendarzu jest
dzisiaj święto (nie należące do „Świąt
Pana”) o nazwie Tisza b’Av.

Aby wsiadł do samochodu. Żołnierz
wycelował w nich broń, a napastnicy
uciekli. Żołnierz pochodził z Brygady
Givati.
3. Jerozolima. Dwóch Palestyńczyków
zaatakowało i raniło nożem izraelskiego
policjanta przy Bramie Łańcuchów

To smutne święto upamiętniające
zburzenie zarówno pierwszej jak i
drugiej Świątyni Jerozolimskiej
(dokładnie w tym samym dniu), ale też
związane z wieloma tragicznymi
wydarzeniami na przestrzeni historii
Żydów – masakry i pogromy.
16.08.2019
2. Rano doszło do nieudanej próby
uprowadzenia izraelskiego żołnierza
na pustyni Negew. Na skrzyżowaniu
Har Keren przy izraelskim żołnierzu
zatrzymał się samochód, którego
pasażerowie zaproponowali
podwiezienie żołnierza. Po odmowie,
pasażerowie wysiedli i usiłowali siłą
zmusić żołnierza,

(Znajduje się tam wejście na Wzgórze
Świątynne dla Arabów). Palestyńczycy
zostali aresztowani, a ranny policjant
przetransportowany do szpitala.
4. Judea & Samaria. Po południu, przed
wjazdem do żydowskiego osiedla
Elazar, w bloku osiedli Gusz Ecjon w
Judei, palestyński terrorysta wjechał w
grupę Żydów, w której były też dzieci.

Rannych zostało 2 izraelskich
nastolatków. Żołnierze zastrzelili
napastnika.

18.08.2019
5. Gaza. W nocy grupa około 5
palestyńskich terrorystów usiłowała
przekroczyć barierę graniczną w
północnej części Strefy Gazy w
pobliżu miasta Sderot. Ze względów
bezpieczeństwa ogłoszono alarm i
uruchomiono dużą operację
wojskową, aby zapobiec infiltracji na
terytorium Izraela. Do terrorystów
ogień otworzył czołg oraz wezwany
helikopter. Zginęło 3 terrorystów
Hamasu, a jeden został ranny.

Setki ludzi wzięły udział w jej pogrzebie
w rodzinnym mieście Lod w środkowym
Izraelu. Jej ojciec i brat z powodu
poważnych obrażeń nie byli w stanie
uczestniczyć w pogrzebie.

Poniżej rabin Eitan Shnerb, który został
lekko ranny w dzisiejszym ataku
terrorystycznym.

23.08.2019
6. Judea&Samaria. Przed południem
palestyński terrorysta rzucił ładunek
wybuchowy w grupę izraelskich
turystów wędrujących przy osiedlu
żydowskim Dolev w południowozachodniej części Samarii.
Próbował ratować swoją 17-letnią córkę,
jednak próby reanimacji nie powiodły
się. Przewiązał także przepaską nogę
ciężko rannego 19-letniego syna.
Znajduje się w szpitalu na oddziale
OIOM. Pogrzeb córki odbył się dzisiaj
popołudniem w ich rodzinnej
miejscowości Lod.
25.08.2019
Ranne zostały 3 osoby (ojciec i dwoje
dzieci). Napastnik zbiegł z miejsca
wypadku samochodem. Po ewakuacji
do szpitala zmarła 17-letnia Rina
Shnerb. Ratownicy zrobili wszystko,
aby uratować jej życie. Niestety nie
udało się.
Shnerb została pochowana w piątek
po południu.

7. Syria-Iran-Izrael. W nocy izraelskie
siły powietrzne zbombardowały cele
terrorystyczne przy wiosce Aqraba w
południowej Syrii. Wioska znajduje się u
podnóża Wzgórz Golan. Celem była
irańska baza z uzbrojonymi dronami
przygotowanymi do zaatakowania
północnego Izraela.

26.08.2019
Siły Obronne Izraela na północy
zostały postawione w stan gotowości
w obawie przed możliwym odwetem.
Rzecznik armii, ppłk. Jonatan
Conricus, ujawnił, że irański atak miał
zostać przeprowadzony przez szereg
bezzałogowych dronów uzbrojonych
w ładunki wybuchowe, które miały się
rozbijać uderzając w cele na północy
Izraela.

W tym celu do Syrii przyjechało 4
irańskich operatorów dronów. Plany
ataku zostały odkryte kilka tygodni
temu i izraelski wywiad cały czas
śledził rozwój irańskiej operacji, którą
osobiście nadzorował szef sił Quds
gen. Qassem Soleimani. Terroryści
Hezbollahu ukrywali się w luksusowej
willi z basenem w syryjskiej wiosce
Aqraba u podnórza Wzgórz Golan.
Dodał, że już w minionym tygodniu
podjęto jedną nieudaną próbę
rozpoczęcia ataku, którą Izrael
odparł.
8. Gaza. Wieczorem palestyńscy
terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy co
najmniej 3 rakiety, z których dwie
zestrzelił system obrony Iron Dome.
Jedna rakieta spadła na drogę w
jednej z przygranicznych
społeczności. Ostrzał rakietowy
wywołał panikę w mieście Sderot, w
którym organizowany był festiwal
miejski. Ranna została 1 osoba, która
upadła podczas ucieczki do schronu.

9. Judea & Samaria. Popołudniem
izraelski patrol wojskowy zlokalizował
urządzenie wybuchowe podłożone na
drodze w pobliżu żydowskiego osiedla
Elon Moreh w centralnej części Samarii.

Na miejsce wezwano dodatkowe
oddziały, które zablokowały drogę, a
saperzy zneutralizowali bombę.
29.08.2019
10. Nauru-Izrael. Wyspiarskie państwo
Nauru na Oceanie Spokojnym ogłosiło,
że uznaje Jerozolimę za stolicę państwa
Izrael.

01.09.2019
11. Polska–Izrael. W 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej ambasador
Polski w Izraelu, Marek Magierowski, tak
powiedział o roli Polaków w tych
tragicznych wydarzeniach wojennych:
„Nie zaprzeczam, że byli Polacy, którzy
robili złe rzeczy. Ale Polacy i Żydzi mają
wspólną tysiącletnią historię. Brałem
udział w uroczystościach związanych z
buntem w Białymstoku. Burmistrz
powiedział, że między nami było
przymierze krwi.

Nie można zaprzeczyć, że istnieje
problem antysemityzmu w Polsce. Ale
jeśli spojrzy się na inne kraje Unii
Europejskiej, można zobaczyć, że
odsetek incydentów antysemickich w
Polsce jest bardzo mały”.

W odwecie wystrzelono 100 pocisków
na wioskę Maroun Ar-Ras, niszcząc
dom, z którego wystrzelono pociski. Po
stronie Izraela nikt nie został ranny.
Starcie trwało dwie godziny.
02.09.2019

12. Liban-Izrael. Po południu islamscy
terroryści Hezbollahu wystrzelili 3
przeciwpancerne pociski rakietowe
Komet w stronę izraelskiego
wojskowego ambulansu jadącego do
bazy wojskowej przy przygranicznym
moszawie Avivim.

Pierwszy pocisk spudłował, a
pozostałe trafiły w cel. W pojeździe
zamiast żołnierzy znajdowały się
p r a w d o p o d o b n i e m a n e k i n y.
Potwierdzono liczne trafienia w bazę
wojskową Avivim. W celu stworzenia
„mgły” po stronie libańskiej, helikopter
ewakuował rzekomo rannych
żołnierzy do szpitala w Hajfie, a w
mediach społecznościowych ukazał
się film z ewakuacji rannych. Dzięki
takiej dezinformacji uzyskano efekt w
postaci ogłoszenia sukcesu przez
Hezbollah. Tymczasem zbierano
dokładne informacje wywiadowcze
dotyczące sytuacji w południowym
Libanie, ze szczególnym naciskiem
na komórkę terrorystyczną
odpowiedzialną za przeprowadzony
atak, którą namierzono.

13. Wysoki rangą urzędnik
bezpieczeństwa powiedział, że trzy
miesiące temu nastąpiło
przedefiniowanie priorytetów
dotyczących zagrożeń dla
bezpieczeństwa Izraela. Zdecydowano,
że najwyższy priorytet otrzymał irański
projekt budowy precyzyjnych rakiet
kierowanych dla Hezbollahu, gdyż
stanowił on bezpośrednie zagrożenie.
Na drugim miejscu znalazł się irański
program nuklearny, a na trzecim miejscu
działania Iranu zmierzające do
ustanowienia swoich baz w regionie – w
Syrii, Libanie, Iraku i Jemenie. W świetle
tej strategicznej zmiany podjęto
intensywne działania na wszystkich
szczeblach dowodzenia obroną, a nowe
wytyczne przekazano wywiadowi i armii.
„Nasze trzy cele mają jeden wspólny
adres – Iran. Adres dwóch z trzech
zagrożeń jest taki sam – dowódca
Korpusu Strażników Rewolucji, Qasem
Suleimani”.
03.09.2019
14. Iran-Syria. Zachodnie wywiady
poinformowały, że Iran buduje dużą
bazę wojskową w Syrii, która będzie
zdolna pomieścić kilka tysięcy żołnierzy.
Kompleks nazywa się Imam Ali i jest
budowany na granicy syryjsko-irackiej
przez irańskie siły Quds. Budowa bazy
ma być ukończona za kilka miesięcy.
Zdjęcia satelitarne pokazują pięć
hangarów zdolnych pomieścić rakiety.

06.09.2019
17. Israel Railways przeprowadziły rano
pierwszą jazdę próbną pociągiem
elektrycznym, który przejechał z Tel
Awiwu do Jerozolimy.

04.09.2019
15. Liban-Izrael. Libańska gazeta Al
Liwaa poinformowała, że Izrael
zaproponował Hezbollahowi
zakończenie okresu ostatniej
eskalacji na granicy i powrót do stanu
zgodnego z rezolucją ONZ kończącą
drugą wojnę libańską z 2006 r. W
zamian Izrael zobowiązał się do
zakończenia powietrznych nalotów
na siły Hezbollahu w Syrii. Hezbollah
podobno odrzucił izraelską ofertę,
która została przedstawiona Libanowi
za pośrednictwem Rosji, przy
mediacji Francji, Egiptu i Stanów
Zjednoczonych.
05.09.2019
16. ONZ-Izrael-USA. Stany
Zjednoczone zablokowały propozycję
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ
w sprawie napięć między Izraelem a
libańskim Hezbollahem, odrzucając
wszelką krytykę Izraela. Projekt
rezolucji wyrażał zaniepokojenie
ostatnimi incydentami i potępiał
wszelkie naruszenia granicy zarówno
drogą powietrzną, jak i naziemną.
Stany Zjednoczone wezwały do
wyraźnego potępienia Hezbollahu w
rezolucji, czemu sprzeciwiło się kilku
członków Rady Bezpieczeństwa.

Przejazd testowy miał na celu
sprawdzenie infrastruktury elektrycznej i
zidentyfikowanie wszelkich problemów
w oczekiwaniu na rozpoczęcie pełnej
eksploatacji linii oczekiwanej pod koniec
roku.
07.09.2019
18. Judea&Samaria. Popołudniem
palestyński nastolatek zaatakował
nożem 2 Izraelczyków, którzy jechali do
kliniki stomatologicznej przy arabskim
mieście Azzun w zachodniej części
Samarii. Ranny został 60-letni ojciec i
jego 17-letni syn. Napastnik zapytał się,
czy są Żydami, a następnie ich
zaatakował. Ojciec miał jedną ranę kłutą
dłoni, a jego syn co najmniej pięć ran
kłutych w górnej części ciała. Sprawca
podobno oddał się w ręce palestyńskich
sił bezpieczeństwa, jest to jednak
informacja niepotwierdzona. Mógł
poddać się palestyńskim policjantom,
aby uniknąć zastrzelenia lub
aresztowania przez izraelskie służby.

19. Gaza. Wieczorem palestyński
bezzałogowy dron przeleciał nad
granicą Strefy Gazy i zrzucił
urządzenie wybuchowe przed jadący
wzdłuż granicy izraelski pojazd
wojskowy, który został uszkodzony.

Nikt z żołnierzy nie został ranny. W
odwecie, w nocy izraelskie siły
powietrzne zbombardowały trzy
obiekty Hamasu w północnej i
środkowej części Strefy Gazy.
20. Gaza. Wieczorem grupa 3
Palestyńczyków przekroczyła barierę
graniczną w południowej części Strefy
Gazy. Izraelscy żołnierze zablokowali
cały obszar w okolicy, zanim
aresztowali podejrzane osoby. Byli to
13-letni chłopcy, przy których
znaleziono ukryty nóż. W odrębnym
incydencie zatrzymano
Palestyńczyka, który przekroczył
granicę w północnej części Strefy
Gazy. Znaleziono przy nim ukryte dwa
noże.
21. Gaza. W nocy palestyńscy
terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy 5
rakiet, z których jedna spadła na
miasto Sderot, powodując niewielki
pożar. Udzielono pomocy medycznej
kilku osobom, które doznały szoku.

08.09.2019
22. Izrael-Iran-USA. Amerykańska
g a z e t a „ N e w Yo r k T i m e s ”
poinformowała, że w 2012r. Izrael był
bliski rozpoczęcia ataku na irańskie
obiekty nuklearne, i to pomimo
sprzeciwu administracji prezydenta
Baracka Obamy. Opóźniono wtedy
wspólne ćwiczenia wojskowe, co
wzbudziło obawy amerykańskich
urzędników, którzy co kilka tygodni
przysyłali do Izraela wysłanników, aby
powstrzymać atak na Iran o kilka
kolejnych tygodni. W ramach
przygotowań do tej operacji, Izrael
penetrował irańską przestrzeń
powietrzną przy pomocy dronów
operujących z Azerbejdżanu.
Ostatecznie sprzeciw administracji
Obamy uniemożliwił przeprowadzenie
ataku.
09.09.2019
23. AP. Palestyński przewodniczący
Mahmoud Abbas powiedział, że Stany
Zjednoczone nie przestrzegają
międzynarodowego prawa, czego
najlepszym dowodem było
przeniesienie amerykańskiej ambasady
w Izraelu do Jerozolimy.
24. Gaza. Tymczasem przywódca
polityczny Hamasu, Ismail Hanijeh,
powiedział wieczorem, że rząd Stanów
Zjednoczonych wdraża najnowszy plan
p o k o j o w y, m a j ą c y n a c e l u
wyeliminowanie problemu uchodźców
palestyńskich, a pierwszym krokiem w
tym planie jest zakończenie działalności
agencji UNRWA oraz próba zmiany
definicji palestyńskiego uchodźcy.

Hanijeh wyraził silny sprzeciw wobec
osiedlania i asymiliacji palestyńskich
uchodźców w krajach, w których
zamieszkują oraz wezwał do
odbudowy obozu Al-Jarmuk na
południe od Damaszku, który został
zniszczony podczas wojny domowej
w Syrii.
25. USA-Izrael. Stany Zjednoczone
poinformowały, że zakupiły od Izraela
elementy wyposażenia myśliwców
wielozadaniowych F-35 o wartości
1,75 mld dolarów. Myśliwiec F-35
został opracowany przez
amerykański koncern Lockheed
Martin we współpracy z wieloma
kooperantami, w tym z firmami
zbrojeniowymi z Izraela.
27. Premier Benjamin Netanjahu
powiedział: „Jesteśmy w przededniu
w y b o r ó w. P r e z y d e n t Tr u m p
zapowiedział, że kilka dni po
wyborach przedstawi swój plan
pokojowy, i jest on tuż za rogiem.
Stanowi to dla nas ogromne wyzwanie
i doskonałą okazję do zastosowania
suwerenności Izraela w Judei,
Samarii i innych obszarach. Jest
jedno miejsce, w którym, jeśli pozwolą
mi na to obywatele Izraela,
suwerenność może zostać
zastosowana natychmiast po
wyborach. Dziś ogłaszam mój zamiar
zastosowania po wyborach
suwerenności Izraela w Dolinie
Jordanu i północnej części Morza
Martwego. Będzie to nasz pas
obronny na wschodzie. Zapewni on,
że nigdy nie będziemy krajem o
szerokości kilku mil. Jesteśmy
demokracją. Nic nie zrobię bez
wyraźnego mandatu.

Proszę więc o mandat, aby zrobić to, co
cieszy się szerokim konsensusem, aby
w końcu określić stałe granice Izraela, z
obietnicą, że Judea i Samaria nie
zamienią się w Gazę.

Nie mieliśmy takiej możliwości od czasu
wojny sześciodniowej w 1967 roku i
może nie będziemy mieli takiej szansy
przez kolejne 50 lat”.
12.09.2019
28. Izrael-Rosja. Premier Benjamin
Netanjahu spotkał się w Soczi z
rosyjskim ministrem obrony Siergiejem
Szojgu. Spotkanie trwało około półtorej
godziny i dotyczyło głównie sposobów
zapobiegania wzmocnieniu obecności
Iranu w Syrii, która zagraża Izraelowi.
Omówiono kwestie bezpieczeństwa na
poziomie operacyjnym.

Netanjahu powiedział, że aktywność
Izraela ostatnio wzrosła, ponieważ
Iran zwiększył próby zaatakowania
Izraela z terytorium Syrii.
16.09.2019
29. Do Izraela dotarły kolejne dwa
samoloty F-35i.

W chwili obecnej w Izraelu znajduje
się już 18 z 75 zakupionych
myśliwców tego typu.
17.09.2019
IZRAEL WYBORY
30. O godz. 7:00 rano rozpoczęły się
wybory parlamentarne, które potrwają
do godz. 22:00.

„Teraz, gdy ustanowiliśmy blok partii
prawicowych, powstanie albo rząd
będący pod moim kierunkiem albo
niebezpieczny rząd, który będzie
opierać się na partiach arabskich.
Dołożymy wszelkich starań, aby
zapobiec powstaniu tego
niebezpiecznego rządu”.

Dwaj główni zwycięzcy wyborów.
32. Gaza. Wieczorem palestyńscy
terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy
rakietę, która w wyniku usterki
technicznej spadła na terytorium Strefy.
W wyniku wybuchu rannych zostało 7
Arabów.

18.09.2019
IZRAEL WYBORY
31. Wyniki wyborów nie są do końca
rozstrzygające i zmuszają do
zawiązania bloków koalicyjnych.
Wieczorem premier Benjamin
Netanjahu powiedział:

21.09.2019
33. Syria. Syryjski rząd wysłał posiłki
wojskowe w rejon Wzgórz Golan, aby
wzmocnić kontrolę sił rządowych nad
obszarem wzdłuż granicy z Izraelem.
Posiłki obejmują jednostki piechoty,
czołgi i inne pojazdy wojskowe.

23.09.2019
IZRAEL WYBORY
34. Po południu odbyło się spotkanie lidera
partii Niebieski i Biały, Benny’ego Gantza, z
l i d e r e m I s r a e l B e j t e n u Av i g d o r e m
Libermanem, który później w następujących
słowach skomentował przebieg rozmowy:

„Na spotkaniu ponownie wyjaśniłem to, co
mówię od samego początku kampanii
wyborczej. Jeśli chodzi o Israel Bejtenu, jest
tylko jedna opcja na stole, a mianowicie
ustanowienie rządu jedności trzech partii:
Israel Bejtenu, Likudu i Niebiesko-Biały. Ku
mojemu zadowoleniu dwie główne partie
zrozumiały, że obecnie potrzebne jest
ustanowienie rządu jedności z rotacją
premiera. Cała debata obecnie obraca się
wokół pytania, kto będzie pierwszym
premierem, a kto drugim”.
35. Iran-Arabia Saudyjska. Ataki
Wielka Brytania, Francja i Niemcy dołączyły
do Stanów Zjednoczonych, obwiniając Iran
za ataki na kluczowe obiekty rafinerii
naftowej w Arabii Saudyjskiej. „Nie ma
innego wiarygodnego wyjaśnienia niż to, że
Iran ponosi odpowiedzialność za ten atak”.

36. Judea&Samaria. W nocy około 1250
ortodoksyjnych Żydów modliło się w grobowcu
patriarchy Józefa w Szechem – Nablusie w
Samarii. Ich przejazd i modlitwy zabezpieczali
izraelscy żołnierze.

Podczas nocnego patrolu żołnierze wykryli
improwizowany ładunek wybuchowy
podłożony przy drodze w rejonie Nablusu, który
m i a ł r a n i ć p i e l g r z y m ó w. S a p e r z y
zneutralizowali bombę.
24.09.2019
37. Gaza. Izraelski rząd zatwierdził plan
budowy prywatnego szpitala polowego przy
przejściu granicznym Eretz, który będzie
obsługiwał mieszkańców Strefy Gazy. Budowę
i funkcjonowanie szpitala sfinansują
międzynarodowy fundacje, które także
zapewnią personel medyczny oraz lekarstwa.
38. Jordański król, Abdullah II, ostrzegł Izrael
przed zastosowaniem suwerenności w Judei i
Samarii, dodając, że rozwiązanie
dwupaństwowe jest jedynym sposobem na
zakończenie konfliktu izraelskopalestyńskiego.

Powiedział także, że ogłoszenie takiej
suwerenności będzie miało również wpływ
na związki Izraela z Jordanią i Egiptem.
„Jeśli polityka Izraela będzie obejmować
aneksję Zachodniego Brzegu, to będzie to
miało duży wpływ na stosunki izraelskojordańskie, a także na stosunki egipskoizraelskie, ponieważ jesteśmy jedynymi
dwoma krajami arabskimi, które mają
zawarty pokój z Izraelem”.

25.09.2019
39. Po południu palestyński terrorysta
zaatakował nożem i zranił Izraelkę
stojącą na przystanku autobusowym
przy mieście Modi’in-MaccabimRe’ut.

Izraelski policjant postrzelił i
aresztował napastnika, którym okazał
się 14-letni arabski chłopiec.
26.09.2019
40. Po południu palestyński terrorysta
zaatakował nożem i zranił izraelską
policjantkę na Starym Mieście
Jerozolimy. Po pościgu policjanci
aresztowali napastnika, który również
okazał się 14-letnim
Palestyńczykiem.

41. USA. Specjalny wysłannik USA na
Bliski Wschód, Jason Greenblatt,
powiedział: „Palestyńczycy należą dziś
do największych beneficjentów
międzynarodowej pomocy na świecie.
Jednak pomimo dziesięcioleci pomocy,
przekazaniu darowizn w wysokości
miliardów dolarów, euro, szekli i
dinarów, poziom życia w Strefie Gazy i
na Zachodnim Brzegu nadal się
pogarsza. Hamas doprowadził Gazę do
stanu skrajnej desperacji. Przy prawie
50% bezrobocia, dziesięcioletni
eksperyment zarządzania Hamasu
okazał się całkowitą porażką. Zachodni
Brzeg poradził sobie lepiej, ale wysiłki
tam podejmowane są osłabiane przez
kryzys budżetowy Autonomii
Palestyńskiej, który jest wynikiem
ciągłego przekazywania środków
finansowych w celu nagradzania
terrorystów oraz finansowanie ruchu
delegalizującego Palestyńczyków
prowadzących interesy z Izraelem.
Kraje-darczyńcy powinny zadać sobie
pytanie, dlaczego mają zbierać
pieniądze, skoro wszyscy wyraźnie
widzą, że reżim Hamasu i Autonomia
Palestyńska nieustannie marnują
pieniądze darczyńców, które miały

zapewnić lepszą przyszłość
wszystkim Palestyńczykom. W tym
tygodniu przewodniczący Autonomii
Palestyńskiej, Mahmud Abbas,
powiedział, że nie odejmie nawet
jednego centa z wynagrodzeń
wypłacanych więźniom,
męczennikom i rannym. Czy właśnie
tam kraje-darczyńcy chcą
przekazywać środki swoich
podatników? Wielu odbiorców tych
wynagrodzeń zginęło w atakach
terrorystycznych lub usiłowało
zamordować Izraelczyków, a teraz te
pieniądze są przekazywane ich
rodzinom. Pokój wymaga, abyśmy
uznali prawdziwą rzeczywistość
sytuacji w terenie. Konwencjonalne
podejście do konfliktu izraelskopalestyńskiego nie zbliżyło nas do
końcowego porozumienia
pokojowego.Nie zapewniło
bezpieczeństwa narodowi Izraela.
Nie zapewniło Palestyńczykom
godności i dobrobytu, na jakie
zasługują. Ostatecznie doprowadziło
to do tego, że Izraelczycy i
Palestyńczycy raz po raz przeżywali
zawody i rozczarowania. Nie możemy
sobie pozwolić na kolejne
ćwierćwiecze przeprosin i
niedostosowania. Potrzebujemy
nowego podejścia. Zamiast
poddawać recyklingowi te same
zasady i kwestie, które nie zbliżyły nas
do pokoju, spójrzmy na rzeczywistość
świeżymi oczami i w realistyczny
sposób. Stany Zjednoczone
postanowiły, że dolary naszej pomocy
mogą przynieść większe korzyści
innym częściom świata. Nie będziemy
nadal inwestować w tymczasowe
rozwiązania, które tylko przedłużają
cykl cierpienia i przemocy”.

42 IZRAEL WYBORY.
Prezydent Izraela poprosił premiera
Benjamina Netanjahu o stworzenie
nowego rządu.

27.09.2019
Szabat.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

