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Dzisiaj w Izraelu Dzień Pamięci Ofiar
Terroru
1. 10 maja 2016 r. po południu w
Jerozolimie rozpoczęły się oficjalne
uroczystości Dnia Pamięci Poległych
Żołnierzy i Ofiar Terroru. Premier
Benjamin Netanjahu powiedział: „Ja,
tak jak i wy, dźwigam ciężar smutku,
pogrążam się w otchłani smutku i
zadręczam bólem straty. Te uczucia
odczuwam od czasu otrzymania
wiadomości o stracie brata. ...Oni
wszyscy zginęli walcząc o
niepodległość Izraela. Nasi synowie i
córki walczą z wyższych pobudek, i
istnieje obecnie duża różnica między
zniewolonymi i bitymi ludźmi, jakimi
byliśmy 68 lat temu, a narodem,
który mieszka w swoim własnym
kraju i sprawuje kontrolę nad swoim
własnym losem. Jednak cena była
straszna. Życie w pokoleniu
odrodzenia wymusiło wysoką cenę
osobistą i narodową, ale duch
naszego narodu jest silny. Będziemy
nadal mocno stać wobec naszych
wrogów, budując nasz kraj i
zapewniając nasze bezpieczeństwo.
Nie tracimy nadziei na pojednanie
się z naszymi wrogami, ale przede
wszystkim staramy się o pokój
między nami”. Przewodniczący
Knesetu Juli Edelstein powiedział:
„Nie chcemy żyć według naszych
mieczy. Jednak nasi wrogowie nie
pozostawiają nam wyboru. W tym
celu musimy utrzymywać silne,
zaawansowane, etyczne i moralne
Siły Obronne Izraela. To była i nadal
jest armia narodowa.

Nie tylko ze względu na zróżnicowanie
i jednolity izraelski charakter
żołnierzy,ale także dlatego, że swoją
siłę czerpie z narodu Izraela. Możemy
zapewnić i będziemy zapewniać
żołnierzom i oficerom Sił Obronnych
Izraela pełne poparcie, aby umieli
sobie poradzić w każdym wyzwaniu i
położeniu. Jest to jedyny sposób,
abyśmy mogli stanąć silni i uzbrojeni w
obliczu terroryzmu i nienawiści. Jeśli
nie będziemy gotowi stawić czoła
zagrożeniom wojskowym i
dyplomatycznym – to nie będziemy
istnieć”.
O godzinie 20 wieczorem w całym
kraju rozległy się syreny i wstrzymany
został ruch na ulicach. Następnie przy
Zachodnim Murze w Jerozolimie
rozpoczęły się uroczystości. Flagi
zostały opuszczone do połowy.

2. Dobra wiadomość. Stan żołnierza,
który został ciężko rannego w ataku
3.05.2016 i przebywał w śpiączce, o
którego się modliliśmy, poprawił się
znacznie. Obecnie lekarze określają
jego stan jako stabilny!
Chwała naszemu Wielkiemu Bogu,
który jest również Jahwe Rafa
(Bogiem, który leczy).
3. Około godz. 8.22 dwóch
palestyńskich terrorystów
zaatakowało nożami grupę seniorów
spacerujących po promenadzie
Haas w dzielnicy Armon Hanatziv w
południowo-wschodniej Jerozolimie.
Ranne zostały dwie 80-letnie
Izraelki. Na szczęście rany nie są
ciężkie. Terroryści uciekli w stronę
pobliskiej arabskiej dzielnicy Jaber
Mukaber. Trwają poszukiwania.

4. Lotnictwo Izraelskie zniszczyło
kolejny transport zaawansowanej broni
dla terrorystów Hezbollahu, który jechał
w konwoju na pograniczu Syrii i
Libanu. (Jpost)

5. Około godziny 21.40 żołnierz IDF
sprawdzający podejrzany ładunek
koło punktu Hizme (Samaria) został
ranny, gdy ładunek wybuchł przy
jego twarzy. Była to domowej
produkcji bomba. Chwilę po tym
została zdetonowana kolejna
bomba. Żołnierze znaleźli jeszcze
dwie inne bomby ukryte przy
zbiorniku z gazem. Wszyscy ludzie
znajdujący się w pobliżu zostali
natychmiast ewakuowani. Saperzy,
którzy przybyli na miejsce, odnaleźli
jeszcze dwie bomby.
Dzięki Bogu nie zostaną już
nigdzie użyte!
Żołnierz, ciężko ranny, ale w stanie
stabilnym i świadomym, został
przewieziony na salę operacyjną do
szpitala Hadassa w Jerozolimie.
Wojsko skonfiskowało nagrania z
pobliskich systemów monitoringu
przy prywatnych sklepach i
obiektach celem odnalezienia
sprawców.

6. Aby zapewnić spokój podczas
właśnie obchodzonych świąt (Święta
Pamięci i Dnia
Niepodległości),postanowiono
zamknąć przejścia z terenów
palestyńskich (Gaza, Judea i Samaria)
do izraelskich.
Przyda się trochę spokoju.
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