WIADOMOŚCI Z IZRAELA - NR 124
Modlitwa o Izrael, 23-24.05.2016
23.05.2016
1. Premier Benjamin Netanjahu
spotkał się dzisiaj z francuskim
premierem Manuelem Valls.

„Jestem gotowy wyczyścić mój grafik i
pojechać jutro do Paryża. Ok, nie jutro,
bo poszerzamy nasz rząd, ale w ciągu
dwóch dni”. Valls powiedział, że zrobi
wszystko, co w jego mocy, aby walczyć
z próbami bojkotu Izraela.

Netanjahu odrzucił francuską
inicjatywę pokojową, wskazując, że
jedynym sposobem osiągnięcia
pokoju są bezpośrednie negocjacje
bez warunków wstępnych.
„Wiem, jak bardzo zależy wam na
zakończeniu strasznej przemocy,
która zbyt długo boryka nasz region.
I chcę podziękować prezydentowi
Hollande za zangażowanie na rzecz
pokoju. Mamy te same cele: pokój,
dwa państwa dla dwóch narodów, i
kres wojny.
Ale jedynym sposobem zakończenia
konfliktu są bezpośrednie rozmowy
bez warunków wstępnych.

2. Około godziny 14.25. koło Pisgat
Zeev w Samarii udaremniono atak
arabskiej terrorystki, która próbowała
dźgnąć nożem żołnierza na punkcie
kontrolnym. Terrorystka nie żyje.

Pokój nie zostanie osiągnięty przez
międzynarodowe konferencje w stylu
ONZ. Nie odniesiecie żadnego
skutku przez międzynarodowy
dyktat. Autonomia Palestyńska nie
ma na celu stworzenia państwa
palestyńskiego istniejącego obok
Izraela, ale wyeliminowanie Izraela.
Palestyńscy przywódcy nie
postrzegają francuskiej inicjatywy
jako zachęty do kompromisu, ale
raczej jako sposób na uniknięcie go”.
Netanjahu wezwał Mahmuda
Abbasa, aby pojechał do Paryża, by
rozpocząć bezpośrednie negocjacje
pokojowe z Izraelem.

3. Dobra wiadomość!
Stan żołnierza Szahara Orditi, który
został ciężko ranny w twarz podczas
wybuchu bomby koło posterunku w
Hizme i przy okazji odkrył 9 innych

ładunków wybuchowych, widocznie
się poprawia. Żołnierz ma się coraz
lepiej!
Dziękujemy za modlitwy! Chwała
naszemu Bogu!

4. Dzisiaj w wypadku drogowym
ciężko ranny został Palestyńczyk –
kierowca ciężarówki.
Izraelski wojskowy zespół medyczny
odtransportował go do szpitala.
Była to jedna z wielu takich akcji,
które nie są pokazywane przez
zagranicznych dziennikarzy.
Zagranicznych dziennikarzy nie
brakuje za to przy innych
wydarzeniach, które są specjalnie
reżyserowane, by pokazać w złym
świetle izraelskich żołnierzy.
Tu widzimy jednak rzeczywistość
panującą w tym kraju.

5. Po ostatnich zmianach w rządzie
przedłuża się podpisanie umowy
koalicyjnej między partią „Likud” i
„Nasz Dom Izrael” z powodów żądań
Libermana, aby uregulować emerytury
dla rosyjskich imigrantów, którzy nie
zdążyli „odpracować” odpowiedniej
ilości lat w Izraelu.
*Spowoduje to również poprawę
sytuacji materialnej wielu ocalałych z
Holokaustu Żydów, którzy w późnym
wieku przyjechali do Izraela, o co wielu
ludzi się modliło.

*Zaprzysiężenie nowego ministra
obrony odbędzie się w przyszłym
tygodniu.
6. W geście dobrych stosunków Izrael
zwrócił Egiptowi odnalezione 4 lata
temu we wschodniej Jerozolimie
przemycone tam starożytne trumny z
okresu faraonów. Jeden z artefaktów
datowany jest na VIII-X w. p.n.e. a
drugi na XIV-XVI w. p.n.e.

7. Toczy się sprawa żołnierza, który
w Hebronie zastrzelił terrorystę.
Żołnierz ten odrzucił oskarżenie o
morderstwo.

(Foto: Prezydent Egiptu Al-Sisi, M. Abbas i B. Netanjahu)
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8. Prezydent Egiptu, Al Sisi, wystąpił
z nową inicjatywą pokojową, której
centralnym punktem ma być
spotkanie między nim, Netanjahu i
Mahmudem Abbasem w Kairze.
Źródła „palestyńskie” potwierdzają tę
informację
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9. W ciągu nocy na terenach Judei i
Samarii siły bezpieczeństwa
aresztowały 13 poszukiwanych
Arabów.
10. Współpraca wojskowa z Egiptem.
Dzisiaj izraelski koncern Elbit Systems
podpisał umowę sprzedaży systemów
łączności wojskowej dla egipskiej armii.
Systemy te umożliwiają łączność
oddziałów piechoty z pojazdami
bojowymi na polu walki. Wartość
kontraktu wynosi 40 mln USD.
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