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9.01.2020
Iran. Wczoraj koło Teheranu irańska
obrona przeciwlotnicza postrzeliła,
jak się później okazało pomyłkowo,

Ulewne opady deszczu spowodowały
powodzie na Pustyni Judzkiej i w
rejonie Morza Martwego. Wciąż
utrzymuje się obawa przed powodziami
na równinie przybrzeżnej i w Dolinie
Jordanu. Od rana poziom jeziora
Kinneret wzrósł o 3 cm.
Ukraiński samolot pasażerski
Boeing 737-800 linii UIA. Władze
przyznały się do tego po licznych
protestach na ulicach. Wcześniej do
internetu dostały się nagrania z
telefonów pokazujące dwie rakiety
trafiające samolot. Zginęło: 15
obywateli Ukrainy, 71 obywateli
Iranu, 73 obywateli Kanady, 4
obywateli Niemiec, 3 obywateli W.
Brytanii, 8 obywateli Szwecji, 6
obywateli Afganistanu.
Na zdjęciach:Moment trafienia
irańskiej rakiety w Ukraiński samolot
pasażerski, szczątki samolotu ze
śladami trafienia rakietą.

TURYSTYCZNIE.
NALEŻY UWAŻAĆ Z PODRÓŻAMI W
REJONACH PUSTYNI JUDZKIEJ I
MORZA MARTWEGO SZCZEGÓLNIE
PODCZAS DESZCZU.

11.01.2020
Egipt – Izrael. W Aleksandrii Egipcjanie
odrestaurowali piękną XIX-wieczną
synagogę.

Jednocześnie do Egiptu zaczął płynąć
izraelski.*Biblijna zapowiedź dobrych
relacji Izraela z Egiptem i Syrią.
(Izaj.19.22-25) „... W owym dniu będzie
Izrael jako trzeci razem z Egiptem i
Asyrią błogosławieństwem na ziemi,
którą pobłogosławi Pan Zastępów,
mówiąc: Niech będzie błogosławiony
mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria,
i moje dziedzictwo Izrael!”

13.01.2020

14.01.2020

Palestyński parlamentarzysta z
ramienia Hamasu i zastępca
przewodniczącego Palestyńskiego
Stowarzyszenia Uczonych
Islamskich, szejk Salem Salameh

PODSUMOWANIE OBECNEJ
SYTUACJI IRANU:
Wojskowy wywiad Izraelski „Aman”
przedstawił coroczną sytuację
bezpieczeństwa państwa. Oceniono,
że Iran kontynuuje postępy swojego
programu nuklearnego i w ciągu 1 roku
będzie miał wystarczającą ilość
wzbogaconego uranu do produkcji
jednej bomby jądrowej, a w ciągu 2 lat
będzie dysponować rakietowym
pociskiem balistycznym zdolnym do
przenoszenia tej bomby. Jeśli Iran
będzie kontynuował swój program
nuklearny w obecnym tempie, do
końca obecnego roku będzie w stanie
wyprodukować 1300 kg nisko
wzbogaconego uranu, aby następnie
uzyskać 25 kg wysoko wzbogaconego
uranu. Kolejne dwa lata zajmie
rozwinięcie zdolności do stworzenia
pocisku zdolnego do przenoszenia
głowicy nuklearnej. Iran nie jest
obecnie zainteresowany szybkim
rozwojem bomby atomowej, ale
wolałby, aby wszystkie kraje –
zwłaszcza Stany Zjednoczone –
powróciły do umowy nuklearnej
podpisanej w 2015 r. za rządów B.
Obamy. Teheran zdaje sobie także
sprawę, że kontynuacja ścieżki rozwoju
bomby atomowej będzie prowadzić do
ryzyka podjęcia działań wojskowych
przeciwko Iranowi. Uważa się, że
aspiracje Iranu dotyczące regionalnej
hegemonii były realizowane przez
generała Sulejmaniego, który budował
szyicki półksiężyc – lądowy most z
Iranu przez Iran, Syrię i Liban do
wybrzeża Morza Śródziemnego.
Wydaje się, że irański program
nuklearny miał na celu zniechęcenie
zachodnich mocarstw do działania
przeciwko Iranowi.

Powiedział, że muzułmanie nie są w
stanie zrozumieć, że istnieją inni
muzułmanie, którzy uznają i
normalizują stosunki z Izraelem.
Podkreślił, że stanowi to zdradę
Boga, islamu i muzułmanów, gdyż
palestyńska ziemia i Jerozolima są
islamską ziemią należącą do
wszystkich muzułmanów na świecie.
Izraelskie siły powietrzne ujawniły, że
w wyniku powodzi w minionym
tygodniu zalane zostały dwa
podziemne magazyny w bazie sił
powietrznych Hatzor.

Uszkodzonych zostało 8 samolotów
myśliwskich, które zalała woda
powodziowa o głębokości do 1,5
metra. Ich naprawa zajmie kilka dni,
a straty oszacowano na kilkaset
milionów szekli.

W obliczu poważnego kryzysu
gospodarczego i powszechnych
protestów, w ciągu następnego roku
Iran będzie musiał podjąć kilka
trudnych decyzji, w tym czy
kontynuować program nuklearny, a
także czy dalej rozprzestrzeniać
wpływy imperium perskiego w całym
region.
*Interesującym jest jeśli na to
zwrócimy dokładnie uwagę, jak
wielką uwagę Biblia zwraca na
ziemię, na której mieszkamy.
Również odnośnie wydarzeń czasów
końca, używane są stare nazwy
krain i narodów. Iran jest
spadkobiercą mocarstwa Persji i
takie ma aktualnie dążenia do
panowania w regionie, a narody
arabskie na terenie Izraela,
szczególnie w tzw. Strefie Gazy
ofiarowują dzieci na śmierć, jak to
było przed wypędzeniem
Kananejczyków. Choć Arabowie
Palestyńscy niewiele mają z nimi
wspólnego, to mieszkają na ich
ziemi i czynią to samo, tylko w inny
sposób. Jest to przekleństwo, od
którego musimy się odcinać.
Pamiętajmy też, że ziemie, na
których mieszkamy, również mają
swoją historię…

na bazę lotniczą T-4 w pobliżu miasta
Homs w zachodniej Syrii. W bazę miały
trafić cztery rakiety. Izrael nie
skomentował tych doniesień.

Zniszczone zostały irańskie magazyny
broni, w których znajdowały się części
do dronów i rakiet dla Hezbollahu.
15.01.2020

Syria-Iran-Izrael. Wieczorem
syryjskie media poinformowały o
nalocie izraelskich sił powietrznych

Gaza. Palestyńscy terroryści wystrzelili
popołudniem ze Strefy Gazy 4 rakiety,
z których dwie zestrzelił system obrony
Iron Dome. W kibucach Saad,

Nahal Oz i Kfar Aza ogłoszono
alarm, ale rakiety spadły w otwartym
terenie, nie powodując żadnych
strat. Atak miał miejsce, gdy lokalne
dzieci wysiadały z autobusów po
powrocie z zajęć szkolnych. Celem
były dzieci.

16.01.2020
W bazie lotniczej Nevatim odbyła się
uroczystość utworzenia 116 Eskadry
Sił Powietrznych Izraela („Lwy
południa”).

Jest to druga izraelska eskadra
wyposażona w samoloty myśliwskie
piątej generacji F-35I „Adir”.
17.01.2020

Późnym wieczorem Siły Obronne
Izraela poinformowały o
rozlokowaniu dodatkowych baterii
Iron Dome na południu kraju.
Judea&Samaria. Minister obrony
Naftali Bennett zatwierdził
ogłoszenie siedmiu nowych
rezerwatów przyrody w Judei i
Samarii, a także rozbudowę
dwunastu innych rezerwatów.
Dyrektywa została wydana
administracji cywilnej w Judei i
Samarii, aby przyspieszyć ten ruch.
Stało się to po 25 latach
bezczynności z powodu braku
aprobaty ze strony politycznej.
Porozumienia z Oslo blokowały
wszelkie działania na rzecz ochrony
przyrody na terytoriach w Judei i
Samarii.
*Oznacza to, że pojawią się kolejne
miejsca do zwiedzania.

Gaza. Izraelskie siły powietrzne
zbombardowały w nocy infrastrukturę
wykorzystywaną przez Hamas do
operacji podziemnych w północnej
Strefie Gazy.

Iran. W celu „uspokojenia” Iranu, gdzie
na ulice również wychodzą setki
demonstrantów. Francja wysłała w
okolice Iranu swój lotniskowiec
„Charles de Gaulle”, a Amerykanie
dodatkowych 3000 marines.
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

