WIADOMOŚCI Z IZRAELA
Dzięki Bogu za kolejny w miarę
spokojny dzień, jednakże aktywny
pod kątem polityczno-wojskowym.
Na tym polu jest również wiele
tematów do modlitwy.

Golanu i Judei-Samarii. W reakcji na to
Netanjahu uniemożliwił UE mieszane
się do kwestii Izrael-Palestyńczycy.
Pod znakiem zapytania stoją również
budowane nielegalnie przez UE
osiedla dla Palestyńczyków.

Około godziny 20.55 nieopodal
Emmanuel w Samarii Arabowie
zaatakowali bombami zapalającymi
autobus linii nr 465. Nikt nie został
ranny.
IDF (armia izraelska) odbyła
ćwiczenia na południu kraju – w
strefie przygranicznej z Egiptem.
Ćwiczenia te symulowały
błyskawiczną akcję z lądu i
powietrza przeciwko terrorystom z
ISIS na Półwyspie Synaj. Sam fakt
przeprowadzenia tych zakrojonych
na szeroką skalę manewrów
wskazuje na coraz ściślejszą
koordynację działań
antyterrorystycznych z Egipcjanami.

Belgijski szef dyplomacji, Didier
Reynders, odwołał wizytę w Izraelu,
gdyż Netanjahu (zarządzający też w
MSZ), nie chce się z nim spotykać.
Belgia jest jednym z 16 krajów
unijnych, które wnioskowały, żeby
znakować izraelskie towary z
Jerozolimy Wsch.,

Prezydent Autonomii, Abbas, kilka dni
temu w przemówieniu telewizyjnym
mówił, że powstanie terrorystyczne,
które w tej chwili jest kontynuowane,
pojawiło się samo z siebie. Powiedział:
„Mówiliśmy wszystkim, że chcemy
pokojowego powszechnego powstania,
i to powstanie takim właśnie jest”.
*Nazywa on te serie morderstw
niewinnych ludzi, w których giną też
Palestyńczycy terroryści, pokojowym
powstaniem!

Ciekawy, pozytywny ruch ze strony
Palestyńczyków. 1.12.2015.
Palestyńskie siły bezpieczeństwa
aresztowały członków komórki

terrorystycznej Islamskiego
Dżihadu, która planowała ataki na
izraelskich żołnierzy w Judei i
Samarii. Do aresztowań 6
terrorystów doszło w minionym
tygodniu w okolicy Nablusu.
Palestyńskie siły bezpieczeństwa
otrzymały także polecenie
ograniczenia możliwości działania
telewizji Hamasu na Zachodnim
Brzegu.

Znaleziono ją przy południowej części
murów świątynnych. Jest to znane
miejsce.

12.2015.
W Izraelu zrobiło się głośno na
temat odnalezionej właśnie pieczęci
króla Hiskiasza. Stało się to w
przeddzień święta Chanuka. Król
Hiskiasz był jednym z największych
królów Judzkich. „Na Panu, Bogu
Izraela, polegał, tak że nie było po
nim takiego jak on w gronie
wszystkich królów judzkich, ani w
gronie jego poprzedników. Był
przywiązany do Pana i nie
odstępował od Niego…” II Król.18,
5-6. Znalezisko to jest cenne
zwłaszcza ze względu na wciąż
nasilającą się propagandę arabską
poddającą w wątpliwość wszystko
co jest związane z historyczną
obecnością Izraela na tych
ziemiach. Jak widać „kamienie
krzyczeć będą”. Na pieczęci
widnieje napis: „Należy do
Hiskiasza, syna Achaza, króla Judy”.

2.12.2015. Zakończyła się konferencja
dowódców Sił Obronnych Izraela.
Podczas konferencji, szef Sztabu
Generalnego, gen. Gadi Eisenkot,
wyjaśnił, że prowadzone obecnie
działania przeciwko fali terroru w
Samarii i Judei nie wpływają na
gotowość głównych jednostek
bojowych na granicy z Syrią i Libanem.
Eisenkot podkreślił, że wyciągnięto
wnioski z ostatnich lat, gdy do Libanu
wysłano żołnierzy zmęczonych
rutynowymi działaniami bojowymi na
terytoriach palestyńskich.
Przedstawiono kolejne szczegóły planu
„Gedeon”, który omawia rozwój armii w
najbliższych pięciu latach.
Najważniejszym celem jest
zapewnienie niezależności
zaopatrzenia wojska od źródeł
zewnętrznych, nawet w przypadku
konieczności prowadzenia działań
bojowych na kilku frontach w okresie
dłuższym niż kiedykolwiek wcześniej. Z
tego powodu zaplanowano wzrost
dostaw amunicji, paliwa, części
zamiennych, żywności itp. Jest to
jeden z wniosków ostatnich operacji
prowadzonych w Strefie Gazy, gdy po
30-50 dniach działań bojowych,

armia pozostawała z zapasami na
krytycznie niskich poziomach.
Szczególnie dotyczyło to bomb
lotniczych. Obecny wzrost dostaw
jest związany z
niebezpieczeństwem wybuchu
intensywnego konfliktu na froncie
północnym. W 2016 r. większość
budżetu obronnego trafi na
uzupełnienie strategicznych
zapasów. Z nowego sprzętu
wojskowego do Izraela trafią nowe
samoloty F-35 i piąty okręt
podwodny. W dalszych planach
znajdują się zakupy nowych
systemów uzbrojenia takich jak
samoloty V-22, cysterny lotnicze
oraz inteligentne rakiety i bomby.
Podkreślono, że wprowadzenie
nowego uzbrojenia jest związane z
nauką nowych strategii i technologii.
Dodatkowo plan przewiduje obcięcie
kadry wyższych oficerów o 11% –
obejmuje to zwolnienie latem
przyszłego roku 2 generałów
brygady: 24 pułkowników i 80
podpułkowników. Wszystkie
działania mają podnieść możliwości
bojowe jednostek operacyjnych,
zwiększając margines czasu
prowadzenia przez nich działań
bojowych w trudnym terenie, takim
jak Liban.

2.12.2015. Międzynarodowa Agencja Energii
Atomowej opublikowała raport stwierdzający,
że Iran prowadził skoordynowane działania
mające na celu opracowanie w przyszłości
broni jądrowej. Raport stwierdza także, że
Iran naruszył warunki porozumienia
nuklearnego z Zachodem, zwiększając w
ciągu ostatnich trzech miesięcy swoje zapasy
nisko wzbogaconego uranu o 460,2 kg.
Wstrzymano także demontaż wirówek w
zakładach w Natanz i Fordow, naruszając w
ten sposób warunki umowy.
Biuro premiera Netanjahu wydała
oświadczenie mówiące: „Dochodzenie
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że Iran
po roku 2013 prowadził tajny projekt
operacyjny rozwijania broni jądrowej. Izrael
oczekuje, że społeczność międzynarodowa
pogłębi swoje dochodzenie MAEA i
wykorzysta wszystkie dostępne jej środki, aby
zapewnić, że Iran nie będzie w stanie
potajemnie zbudować broni nuklearnej. Bez
takiego dochodzenia świat nie będzie
wiedział jak daleko postąpił do przodu tajny
irański program i jaki jest jego obecny stan”.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
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