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1. Zeszłej nocy siły bezpieczeństwa
odkryły i zlikwidowały 42 nielegalne
fabryki broni w Szechem. Przejęto
450 sztuk broni. Aresztowano 12
arabsko-palestyńskich terrorystów.

29.12.2016

Część broni była ukryta w paczkach
świątecznych z prezentami. *Ta broń
już nikomu nie wyrządzi nic złego!

3. Centralne Biuro Statystyczne w
Izraelu poinformowało: populacja kraju
pod koniec roku wzrosła do 8,63 mln, z
czego 6 mln 450 tys. to Żydzi, a prawie
1 mln 800 tys. to Arabowie.
Alija spadła o 13% w porównaniu do
wcześniejszego roku – w 2016 r. do
Izraela przyjechało 27 tys. nowych
imigrantów, a w 2015 r. było ich 31 tys.
Najwięcej, bo 7 tys., przyjechało z
Rosji (wzrost o 6%), z Ukrainy 5,5 tys.
(spadek o 24%), 2,9 tys. ze Stanów
Zjednoczonych (spadek o 6%), 760 z
Brazylii (wzrost o 53%) i 272 z Afryki
Południowej (wzrost o 15%).
29.12.2016

2. Egipt. W Rafiach armia egipska
zniszczyła tunel przemytniczoterrorystyczny do Strefy Gazy. Miał
on długość prawie 2 km oraz 3 metry
szerokości.

*Kolejne dostawy broni i części do
rakiet zostały zatrzymane!

3. Centralne Biuro Statystyczne w
Izraelu poinformowało: populacja kraju
pod koniec roku wzrosła do 8,63 mln, z
czego 6 mln 450 tys. to Żydzi, a prawie
1 mln 800 tys. to Arabowie.
Alija spadła o 13% w porównaniu do
wcześniejszego roku – w 2016 r. do
Izraela przyjechało 27 tys. nowych
imigrantów, a w 2015 r. było ich 31 tys.
Najwięcej, bo 7 tys., przyjechało z
Rosji (wzrost o 6%), z Ukrainy 5,5 tys.

(spadek o 24%), 2,9 tys. ze Stanów
Zjednoczonych (spadek o 6%), 760
z Brazylii (wzrost o 53%) i 272 z
Afryki Południowej (wzrost o 15%).
30.12.2016
4. Palestyńska terrorystka usiłowała
rano zaatakować nożem izraelskich
żołnierzy na punkcie kontrolnym
Kalandia (Samaria), na północ od
Jerozolimy. Żołnierze postrzelili i
aresztowali napastniczkę, następnie
przekazali do szpitala.

*Dzięki Bogu, że nikt nie ucierpiał i
kolejny atak został udaremniony!

5. Liderzy Konferencji
Przewodniczących Głównych
Amerykańskich Organizacji
Żydowskich wezwali francuskiego
prezydenta, Francoisa Hollande’a,
aby odwołał lub przynajmniej odłożył
międzynarodową konferencję w
sprawie pokoju na Bliskim
Wschodzie, którą

Francja zaplanowała na 15 stycznia
2017 r. w Paryżu.
Prezes Stephen M. Greenberg i
wiceprezes Malcolm Hoenlein nazwali
tą konferencję nieprzemyślaną, złą w
czasie i szkodliwą dla perspektyw
pokoju.
„W następstwie przyjęcia Rezolucji
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2334,
co było znaczącym krokiem w tył w
dążeniu do bezpośrednich negocjacji
między Izraelem a Palestyńczykami, i
przemówienia sekretarza Kerry'ego na
temat pokoju na Bliskim Wschodzie na
początku tygodnia, społeczność
międzynarodowa nie powinna
zanurzać się teraz w nieprzemyślaną i
źle zaplanowaną konferencję paryską.
To czas na poważną refleksję nad tym,
jak można najlepiej osiągnąć pokój, a
nie na kolejne pozorowane forum,
którego najbardziej prawdopodobnym
rezultatem będą kolejne jednostronne
działania przeciwko Izraelowi. Możliwe
skutki mogą pogłębić dalszą
niepewność, która zaszkodzi
perspektywom pokoju, i jednocześnie
niepotrzebnie dodadzą nowy element
niestabilności w regionie.
Co prawda otrzymaliśmy pisemne
zapewnienie, że Stany Zjednoczone
zawetują dalsze rezolucje Rady
Bezpieczeństwa dotyczące pokoju na
Bliskim Wschodzie, to jednak mogą nie
być w stanie zapobiec negatywnym
wynikom konferencji paryskiej.
Izrael od dawna szukał bezpośrednich
rozmów, dając czas palestyńskim
przywódcom, aby przestali unikać
odpowiedzialności, starając się
wykorzystywać międzynarodowe fora i
tym samym unikać jedynej prawdziwej
drogi do trwałego pokoju”.

31.12.2016
6. Palestyńscy terroryści ostrzelali w
nocy izraelski patrol wojskowy w
pobliżu miejscowości Ja’bad w
Samarii. Nikt nie został ranny.

7. Minister sprawiedliwości, Ajelet
Szaked, skrytykowała wieczorem
ostatnie wypowiedzi sekretarza
stanu USA, Johna Kerry’ego. „On
musi się nauczyć szanować
izraelską demokrację. Myślę, że
decyzją, aby swoją kadencję
zakończyć mową na temat konfliktu
izraelsko-arabskiego, pokazał, jak
jest oderwany od rzeczywistości.
Chcemy przyłączenia Ma’ale
Adummim. I w pewnym momencie
przyłączymy cały obszar C. Myślę,
że państwo Izrael może przyjąć 90
tys. Arabów. Nie musimy przyłączać
całej Judei i Samarii. Obszary A i B
nie powinny zostać przyłączane z
przyczyn demograficznych. Chcemy,
aby międzynarodowa społeczność
uznała Izrael, jak i przyszłe granice
Izraela”.

8. Palestyński przewodniczący,
Mahmud Abbas, wyraził gotowość do
współpracy z nadchodzącą
administracją Donalda Trumpa, aby
przynieść pokój regionowi w oparciu o
zasadę dwu-państwową i arabską
inicjatywę pokojową. Podziękował
także administracji prezydenta Obamy
za głosowanie przy Rezolucji Rady
Bezpieczeństwa nr 2334. Abbas
wyraził też nadzieję, że
międzynarodowa konferencja w Paryżu
ustanowi mechanizm oraz
harmonogram utworzenia państwa
palestyńskiego. W tym kontekście
odrzucił możliwość powstawania
państwa w etapach i idei
tymczasowych granic. „Osiedla znikną
z okupowanej ziemi państwa
palestyńskiego, a 2017 będzie rokiem
międzynarodowego uznania państwa
palestyńskiego”.

*Arabowie chcą za wszelką cenę
przeforsować powstanie państwa
palestyńskiego na terenie Izraela
zanim 20 stycznia 2017 ustąpi obecny
prezydent USA, Barack Hussein
Obama, sprzyjający krajom islamskim.
Potrzebna jest modlitwa o wypełnienie
się Bożej woli w Izraelu!
9. Mieszkańcy Nowej Zelandii wyszli
na ulice w proteście przeciwko
zaangażowaniu swojego rządu w
politykę antyizraelską i udział w
głosowaniu ONZ.

10. Premier Benjamin Netanjahu
wieczorem rozmawiał telefonicznie z
rosyjskim prezydentem Władimirem
Putinem.
Obaj politycy omówili sytuację w
regionie, ze szczególnym naciskiem
na Syrię i koordynację działań
wojskowych w tym obszarze. Rosja
wyraziła zainteresowanie w
pośredniczeniu w izraelskopalestyńskich rozmowach
pokojowych.

13. W następną niedzielę spotkajmy
się w Warszawie na wiecu poparcia dla
Izraela. Wobec światowych ataków,
stańmy razem, by wyrazić, że jako
Polacy błogosławimy Izrael i stoimy z
nimi!

11. Prezydent-elekt, Donald Trump,
w wieczornej wypowiedzi podkreślił
znaczenie Izraela.
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

„Musimy chronić Izrael. Izrael jest
dla mnie bardzo, bardzo ważny.
Musimy chronić Izrael”.
12. Serdeczne Życzenia premiera
Netanyahu i jego rodziny dla całego
świata z okazji Nowego Roku 2017.

