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1. Dzisiaj przedpołudniem w
Qabatiye doszło do starcia między
Arabami i siłami bezpieczeństwa.
IDF znów zamknęły całe to
miasteczko po tym, jak wczoraj
otworzono kilka tras. W nocy doszło
również do starcia Arabów i sił IDF.

(Foto: Qabatiye dzisiaj)

2. W nocy IDF i administracja
cywilna rozesłali zawiadomienia
ostrzegające o zburzeniu siedmiu
domów terrorystów, którzy dokonali
zamachów w ostatnich miesiącach.
*Jest to jedyny jak na razie
skuteczny sposób powstrzymywania
terroru. Już w kilku sytuacjach
groźba taka spowodowała
poinformowanie policji o terroryście,
częstokroć członku rodziny, który był
„w drodze” do zamachu. Nie
wiadomo, w ilu sytuacjach
zapobiegło to planom ataku, ale było
ich z całą pewnością wiele.

3. W nocy na terenach Judei i Samarii
aresztowano ośmiu poszukiwanych
Arabów.

4. Izrael zwrócił dzisiaj rodzinom ciała
trzech terrorystów, którzy dokonali
zamachu koło Bramy Damasceńskiej.
*Uzgodnienia dot. zwrotu ciał
terrorystów mówiły o „nieużywaniu” ich
do demonstrowania nienawiści do
Żydów. Izrael jak zwykle dotrzymał
swej strony umowy, a palestyńscy
Arabowie nie! Z całą pewnością
odbędzie się kolejny pogrzeb z
podżeganiem do mordowania.

(Foto: Pogrzeb trzech terrorystów)

Już ok. 20.00. nastąpiły starcia po tym
pogrzebie w Qabatiye. Zamaskowani
Arabowie użyli siły, butelek
zapalających i broni. Żołnierze
odpowiedzieli ogniem. Nie ma jeszcze
doniesień o ewentualnych rannych.

5. Palestyńskie media donoszą, że
podczas starć z IDF w okręgu
Hebronu 14-letni Arab został ciężko
ranny od ognia żołnierzy. Informacje
te są niepotwierdzone.

8. Egipt odkrył kolejny tunel z Gazy do
Egiptu, którym przemycana jest broń i
inne materiały, m.in. do konstrukcji
tuneli terrorystycznych do Izraela.
*Egipt walczy z tunelami podobnie jak
Izrael, ponieważ również tam służą one
do walki z wojskiem egipskim.

6. Policja poszukuje 16-letniego
Araba z jednej z wiosek w okręgu
Wadi Ara, który groził dokonaniem
zamachu i opuścił dom uzbrojony w
nóż. (*Zgłoszono to prawdopodobnie
z obawy przed możliwym
wyburzeniem domu).
Wieczorem znaleziono tego Araba,
którego poszukiwano. Nie był już
uzbrojony w nóż.
7. Izrael i Hamas poinformowały się
wzajemnie, że nie chcą eskalacji
przemocy i wojny. *W Izraelu nikt
specjalnie nie wierzy w „dobre
intencje” Hamasu. Ostatnie deszcze
na południu spowodowały jednak
zawalenie się kilku tuneli kopanych
w piaszczystej ziemi i śmierć paru
ludzi. Prawdopodobnie dlatego
Hamas będzie musiał na jakiś czas
wstrzymać tempo budowania tuneli.
Dzięki Bogu!
Izrael nie ustaje jednak w
poszukiwaniach istniejących
podziemnych tuneli. Bezpieczeństwo
mieszkańców jest najważniejsze.

9. Najnowsza izraelska jednostka
specjalna przeznaczona do walki z
ISIS rozpoczęła dzisiaj swoje pierwsze
ćwiczenia.

10. Z powodu niewystarczających
opadów na północy kraju już od 3 lat,
władze zarządzania wodą postanowiły
przestać pompować wodę z Kinneret
(Jeziora Galilejskiego).

(foto: rury pobierające słodką wodę z jez. Galilejskiego)

Władze poinformowały, że podczas
zimowych miesięcy poziom wody w
Jeziorze Galilejskim wzrósł zaledwie
o 22 cm, co stanowi tylko 12%
przewidywanego rocznego wzrostu
poziomu wody. Oznacza to, że trzeci
rok z rzędu nie wystąpiły
wystarczające ilości opadów. W
zlewni Jeziora Kinneret tej zimy
odnotowano tylko 370 mm opadów,
przy normalnej średniej opadów na
poziomie 550 mm. Obecnie poziom
wody znajduje się na wysokości
212,81 metrów poniżej poziomu
morza, czyli zaledwie 19 cm powyżej
najniższej czerwonej linii. Brak wody
był związany z wyjątkowo suchą
jesienią, czego nie zdołał wyrównać
deszczowy styczeń. Strumienie oraz
źródła w całym regionie posiadają
obecnie zaledwie 50% ich normalnej
ilości wody o tej porze roku.
Długoterminowa prognoza mówi, że
w tym roku znowu będzie ogłoszona
susza. Podobna sytuacja utrzymuje
się w rejonie Morza Martwego,
którego poziom spadł w styczniu o 7
cm, i utrzymuje się na poziomie
429,92 m p...p.m.
Od początku pory deszczowej w
październiku poziom ten obniżył się
o 38 cm.
Bardzo potrzebna jest nasza
modlitwa. Zima się kończy, a cały
kraj potrzebuje wody!

11. Burger King powraca do Izraela po
sześcioletniej nieobecności
spowodowanej bojkotem tego kraju.
Pierwszy obiekt już powstał w Tel
Avivie, a następnych 50 powstanie w
najbliższych pięciu latach!
Dzięki Bogu jeden z bojkotujących już
się wycofał! Niech będzie takich coraz
więcej!

12. Jeden z izraelskich policjantów z
jednostki “Magav”, Raz Bibi , który został
poważnie ranny w ataku nożownika na
początku fali zamachów, jak napisano
„cudem powrócił do zdrowia” i „powrócił do
tego, co kocha robić najbardziej – obrony
Izraela”

„Faktem jest, że Kościół może
rozpoznawać czas w jakim żyjemy
powinien mieć Bożą perspektywę i być
znaczącym głosem, który poprowadzi
wielu na drogę życia…"
„Na tej konferencji będziemy chcieli
wspólnie dzielić się tym, co Pan mówi
do nas na temat obecnej sytuacji
Izraela oraz jak mamy patrzeć na to, co
się dzieje na Bliskim Wschodzie, w
Europie i na świecie. Pragniemy
wspólnie rozpoznawać, jaka jest nasza
rola w partnerstwie z Bogiem i w Jego
planach dla Izraela i narodów, abyśmy
mogli skutecznie modlić się i działać."
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