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1. Będąca w ciąży 32-letnia Michal
Froman została ugodzona nożem
podczas zamachu 18 stycznia i
znajdowała się w stanie średnio
ciężkim. Szczęśliwie urodziła
wczoraj swoje piąte dziecko,
córeczkę.

*Jest to jedna z wielu odpowiedzi na
nasze modlitwy!
Michal jest synową rabbiego z
Tekoa, Menachema Fromana,
znanego w Izraelu ze swojego
zaangażowania w dialog z
Palestyńczykami.

2. Premier Benjamin Netanjahu spotkał
się dzisiaj w Rzymie z sekretarzem
stanu USA, Johnem Kerry. Podczas
rozmowy sfinalizowano porozumienie
Izraela z Turcją, które przywraca
normalizację stosunków między tymi
dwoma państwami. Zostały one
zerwane w 2010 r. po incydencie z
Flotyllą Wolności, która usiłowała
przełamać izraelską blokadę Strefy
Gazy. Podczas akcji izraelskich
komandosów zginęło 10 Turków.
Oczekuje się, że w dniu jutrzejszym
nastąpi oficjalne ogłoszenie zawarcia
porozumienia.
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3. Na konferencji prasowej w Rzymie
premier Benjamin Netanjahu
poinformował o podpisaniu
porozumienia z Turcją. Izrael oficjalnie
przeprosił za incydent z tureckim

statkiem „Mavi Marmara”, na którym
w 2010 r. zginęło 10 tureckich
aktywistów. Rodzinom zabitym
przekazano 20 mln USD
odszkodowania. W zamian nastąpi
normalizacja stosunków
dyplomatycznych. „Porozumienie to
ma strategiczne znaczenie dla
państwa Izrael. Toruje ono drogę dla
eksportu gazu ziemnego do Turcji,
co stanowiłoby ogromne
dobrodziejstwo dla izraelskiej
gospodarki”.
Turcja zobowiązała się do:
- zapobiegania wszelkiej aktywności
terrorystycznej wymierzonej
przeciwko Izraelowi, w tym zbieraniu
funduszy na anty-izraelski terroryzm
- podjęcia działań na rzecz
uwolnienia izraelskich jeńców ze
Strefy Gazy
- przekazania ciał poległych
izraelskich żołnierzy
- wsparcia stałej agencji Izraela przy
NATO w Brukseli.
Turecki premier, Binali Yildirim,
poinformował o podpisaniu
porozumienia z państwem Izrael.
Yildirim podkreślił, że wszystkie
żądania Turcji zostały spełnione.
Izrael wypłaci 20 mln USD rodzinom
10 tureckich aktywistów zabitych
przez izraelskich komandosów na
pokładzie statku „Mavi Marmara”,
który w 2010 r. podjął próbę
przełamania blokady Strefy Gazy.
Izrael wyraził zgodę na umożliwienie
dostarczania tureckiej pomocy
humanitarnej do Strefy Gazy. „W
związku z tym, w najbliższy piątek
nasz pierwszy statek załadowany 10
tys. ton pomocy humanitarnej
zawinie do portu Aszdod w Izraelu”.

Turcja wybuduje w Gazie nowy szpital
dla 200 pacjentów. W ciągu kilku
tygodni Izrael i Turcja wymienią
ambasadorów.

(Foto: Złoża gazu ziemnego na
wodach Izraela. Zwróćmy uwagę na
„ciekawe” występowanie tych złóż,
które zaczynają się od granicy z Gazą i
kończą dokładnie przy granicy z
Libanem! Znajdują się dokładnie tylko
na wodach Izraela)
W Izraelu zdania dot. porozumienia z
Turcją są podzielone

4. Z Rosji donoszą, że Erdogan
wysłał do Putina telegram
przepraszający za strącenie
rosyjskiego samolotu w zeszłym
roku i że Ankara rozważa wypłacenie
odszkodowania rodzinom zabitych.
Rzecznik Erdogana powiedział:
„Prezydent Turcji wyraził głęboki żal
z powodu strącenia rosyjskiego
samolotu”.

Ogółem zostanie dostarczonych
trzynaście takich systemów
nawadniania, które pomogą rolnikom z
prowincji San Pedro. Nawadniane
będą głównie plantacje pomidorów,
papryki i marchwi. W Paragwaju
mieszka obecnie 1 tys. Żydów
(populacja kraju wynosi 6,7 mln).

5. Izrael - Ameryka Południowa.
Brazylijski minister obrony, Raul
Jungmann, poinformował, że do
zabezpieczenia zbliżającej się
olimpiady w Rio de Janeiro zostanie
wykorzystany izraelski satelita ErosB. „Izraelski satelita przebywa na
niskiej orbicie Ziemi, i posiada
zdolność wykonywania zdjęć o
wysokiej rozdzielczości obiektów do
50 centymetrów na obszarze 450
kilometrów, co umożliwia
identyfikację przedmiotów, ludzi,
samochodów i towarów”. Satelita
zapewni szczegółowy nadzór miasta
Rio de Janeiro, a w przyszłości także
wsparcie ochrony granic Brazylii.
Izraelska firma LiveU dostarczyła
Brazylii technologię telefonii
komórkowej transmisji video na
żywo w czasie rzeczywistym z
doskonałą jakością obrazu. Izraelska
aplikacja Moovit umożliwi turystom
szybkie dotarcie do pożądanych
celów podróży. Informacje w czasie
rzeczywistym są dostarczane w 35
językach i obsługują trasy transportu
publicznego. Inne izraelskie firmy
udzieliły wsparcia technologicznego
od strony bezpieczeństwa olimpiady.
Izraelska firma Netafim
poinformowała, że dostarczy
kropelkowy system nawadniania
rolnikom z Paragwaju.

6. Interesujący opis obecnego zwrotu i
sytuacji politycznej w i wokół Izraela.
Ekspert ds. Bliskiego Wschodu, dr
Mordechaj Kedar, pochwalił
porozumienie między Izraelem a
Turcją. „Wznowienie stosunków
dyplomatycznych bez zdejmowania
blokady ze Strefy Gazy jest
największym strategicznym
posunięciem. Poprzez taktyczne
negocjacje osiągnęliśmy pojednanie z
regionalnym mocarstwem. Zapłaciliśmy
wysoką cenę nie domagając się zwrotu
ciał poległych izraelskich żołnierzy oraz
przebywających w Gazie izraelskich
cywilów. Jednak dziś Izrael i Turcja
mają wspólne interesy, zwłaszcza
wobec ISIS i rosnącej potęgi Iranu w
Iraku, Syrii i Libanie. Erdogan po raz
pierwszy uznał państwo Izrael. Z
punktu widzenia politycznego islamu,
Żydzi nie mają prawa do własnego
państwa i muszą żyć pod islamskim
panowaniem. Do tej pory Erdogan
mówił, że stosunki między Turcją a
Izraelem są kontynuacją polityki
poprzedniego rządu. Jednak teraz sam
odnowił więzi dyplomatyczne z
Izraelem. Po strąceniu rosyjskiego
samolotu przez Turcję powstał
poważny kryzys i skomplikowana
sytuacja pomiędzy Erdoganem a
Rosją. Mają oni wspólną granicę i
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Rosjanie wstrzymali dostawy gazu
do Turcji. Ocieplenie stosunków
między Moskwą i Izraelem jeszcze
bardziej zapędziło Erdogana w kąt.
Zrozumiał, że pozostał jedynym
sprzymierzeńcem Gazy, a Izrael
otrzymał międzynarodowe wsparcie.
Nie ma wątpliwości, że porozumienie
z Izraelem jest poważnym ciosem
dla organizacji terrorystycznej
Hamas. Czują, że Erdogan wbił im
nóż w plecy. Odnowił stosunki
dyplomatyczne z nami, chociaż
Izrael nie zniósł blokady Gazy. Nie
sądzę, aby Hamas o tym mówił, bo
podsumowuje teraz własne straty.
Są zbyt słabi i pod zbyt dużym
naciskiem, a nie będą chcieli
przeciwstawić się Erdoganowi, który
może być bardzo nieprzewidywalny.
Odnosząc się do zwrotu ciał
poległych w 2014 roku żołnierzy,
myślę, że powiązanie tego z Turcją
jest trochę nieuczciwe. Izrael jest
chyba jedynym państwem na
świecie, które posiada zdolność
wywierania presji na Hamas.
Każdego dnia zezwalamy na import
żywności, paliwa, lekarstw i
materiałów budowlanych do Gazy.
Ale robimy to, bez zwrotu ciał.
Dlaczego Hamas ich nie zwróci?”

7. W związku ze wznowieniem
rozruchów na Wzgórzu Świątynnym w
ostatnich dniach, poqwlicja
jerozolimska zamknęła Wzgórze dla
Żydów i turystów aż do piątku, kiedy
kończy się Ramadan.

8. Trwają ożywione dyskusje oraz
protesty zarówno po stronie tureckiej
jak i izraelskiej w związku z umową
między dwoma krajami.

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

(Foto: Mordechaj Kedar)

