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1. Premier Netanjahu przybył do
Moskwy na spotkanie z W. Putinem.
Wizyta ma potrwać 2 dni.

*Dziś narasta podobne zagrożenie ze strony
Iranu, który nie kryje się już ze swoimi
zamierzeniami.

2. Dochodzenie dot. ostatnich ogromnych
pożarów na północy kraju podczas
ostatniego szabatu wykazało, że pożary w
Tel Dan i Beit Keszet zostały podłożone,
natomiast pożar koło wioski Nin został
wywołany nielegalnym spalaniem
podciętych gałęzi.

4. Dzisiaj w nocy zostały ostrzelane dwa
wojskowe samochody izraelskie, jadące koło
osiedla Halamish w Samarii. Nie ma rannych,
ale jeden z samochodów został uszkodzony.
IDF przeczesuje teren.
5. Nowy minister obrony, A. Lieberman,
pojechał dzisiaj razem z szefem sztabu, G.
Eizenkotem, i dowódcą komanda
północnego, generałem Avivem Kochavi,
odwiedzić tereny przygraniczne na północy
Izraela. A. Lieberman powiedział: „Odebrałem
przegląd tego okręgu, który zawsze był
okręgiem problematycznym. Nie kierują nami
inne zamiary poza strzeżeniem pokoju. Mam
nadzieję, że wszyscy rozumieją to dokładnie,
również nasi sąsiedzi. W każdym razie nie
radzę nikomu nas testować”.

07.06.2016
3. Dziś przypada równo 35-rocznica
operacji „Opera”, kiedy to pod Bagdadem
w Iraku lotnictwo izraelskie zniszczyło
reaktor „Osirak”, w którym
przygotowywano broń jądrową do
ewentualnego ataku na sąsiednie kraje, w
tym na Izrael. W nalocie uczestniczyło
osiem myśliwców bombardujących typu F16.

Następnie minister obrony udał się do Judei i
Samarii. Lieberman przyrzekł tamtejszym
mieszkańcom, że będzie działał w celu
zapewnienia im bezpieczeństwa i normalnego
życia.

6. W Izraelu wciąż trwają ataki z różnych
stron na premiera Netanjahu. Po ostatnich
atakach i oskarżeniach o niezapłacenie
podatku, sprawa została przebadana i
człowiek, który wysunął to oskarżenie,
francuski miliarder A. Mimran, powiedział
dzisiaj: „Wszystko, co „Bibi” (Netanjahu),
mówi, to prawda. Możliwe że się
pomyliłem. W sumie było to już przeszło 10
lat temu, więc mogłem się pomylić. W
każdym razie nie było tam nic nielegalnego
ze strony Netanjahu”.

Mówcami będą:
- Biskup Grzegorz Ryś
- Jobst Bittner
- Edward Ćwierz
- Mariusz Orczykowski, Franciszkanin.
Link do konferencji:
http://szkolaslugducha.org/konferencje
Rejestracja do 15 czerwca 2016.

8.06.2016
W Tel Awiwie miał miejsce zamach
terrorystyczny. 4 osoby nie żyją.
Dalsze relacje wkrótce.
W Izraelu zaczął się właśnie Ramadan.
Islamscy imamowie nawołują do nienawiści.
Stójmy razem w modlitwie o Boże
zwycięstwo!

Polska - Izrael
Konferencje – Spotkania –
Wydarzenia
Serdecznie zapraszamy na
konferencję:
„Polska – Niemcy – Izrael, od
pojednania do przyjaźni”
Spotkanie odbędzie się w sobotę, 18
czerwca 2016, w godzinach 10.0020:00, w sali Wspólnoty Głos na
Pustyni,
przy ul. Władysława Łokietka 79 w
Krakowie.

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

