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1. Dzisiaj rano opublikowano, że we
współpracy Szin Bet, policji i IDF
aresztowano Saadi ali Abu
Hammada (21 lat), z wioski Azaria
koło Jerozolimy, który w nocy z
czwartku na piątek zaatakował 48letniego Zvikę Cohena, ochraniarza
marketu w Maale Adumim.
Aresztowano go po tym, jak krewny
terrorysty zadzwonił na policję i
wydał go. Zvika Cohen (na zdjęciu
poniżej) nadal znajduje się w bardzo
ciężkim stanie i istnieje zagrożenie
dla jego życia. „Rodzina prosi o
modlitwę o jego zdrowie”.

Gdy przyszedł wieczorem do sklepu,
ochroniarz wpuścił go i wówczas
terrorysta zaatakował go siekierą.
2. GAZA. Dzisiaj w nocy w Zeitoun w
południowej części miasta Gazy zawalił
się następny tunel. Według doniesień,
rannych zostało pięciu „bojowników”
Brygad al.-Kassam.
*Dziwne, iż mimo ostatnich zapewnień,
że Hamas nie ma zamiaru atakować
teraz Izraela, w zawalonym tunelu byli
„bojownicy”. Pokazuje to, jak słowa
terrorystów rozmijają się z ich
prawdziwymi zamiarami.
„…Albowiem nie ma nic ukrytego, co
by nie miało być ujawnione, ani nic
tajnego, o czym by się dowiedzieć nie
miano”. Mat. 10,26

(Foto: zaatakowany Zvika Cohen)

(Foto: Bojownicy Hamasu podczas kopania tunelu)

3. Gaza. IDF rozpoczęły ćwiczenia w
okręgu Aszkelonu. W ćwiczeniach tych,
które potrwają do czwartku, biorą
udział również siły frontu narodowego.
(Foto po prawej: Zarejestrowana przez kamery
scena ataku Palestyńczyka na ochroniarza)

Ze śledztwa wynika, że ochroniarz
znał terrorystę, który był zatrudniony
w sklepie i zajmował się układaniem
towaru w nocy po zamknięciu
sklepu.

4. Po raz pierwszy od początku tej
intifady od tygodnia nie zanotowano
żadnych prób zamachów na szosie
443, która łączy Jerozolimę z Tel
Awiwem.

*Jaka wspaniała odpowiedź na
modlitwy!

(Foto: Generał Joaw (bibl. Joab) Mordechaj)

(Foto: Na zdjęciu zaznaczyłem drogę 443,
o której mowa („droga północna”).

Jest ona równoległa do drogi nr 1 z
Tel Awiwu do Jerozolimy, która
wiedzie obok palestyńskich wiosek i
miasteczek. Jednakże główną drogą
komunikacyjną z Tel Awiwu do
Jerozolimy jest droga nr 1, która jest
wolna od wszelkich ataków, jak i
większość kraju. Ataki są skupione
dosłownie w kilku strategicznych
miejscach, gdzie wojsko i służby
bezpieczeństwa starają się
kontrolować sytuację.
5. W ostatnich dniach słychać w
„regionie” dużo szumu medialnego
związanego z informacjami ze strony
Hamasu, że są prowadzone
ustalenia dotyczące budowy
niezależnego, morskiego portu w
Gazie.

W związku z tym generał Joaw
Mordechaj, koordynator działań
rządowych w Judei i Samarii, wydał
oświadczenie, że nie ma żadnych
rozmów z Turcją (jako pośrednikiem)
na temat budowy portu morskiego w
Gazie i jeśli kiedykolwiek takie będą, to
będą się odbywać tylko i wyłącznie z
Autonomią Palestyńską.
Oświadczenie to zostało wydane na
prośbę Egiptu, który stanowczo
sprzeciwia się powstaniu takiego portu
dopóki Hamas rządzi w Gazie.
Egipt jest w kontakcie z Autonomią
Palestyńską, która również sprzeciwia
się temu portowi, jak i każdej innej
alternatywie w tej sprawie.

*Jako ciekawostkę podam, że Egipt
jest od zawsze mocno zaangażowany
w sprawy Strefy Gazy ze względu m.in.
na pochodzenie mieszkańców Strefy,
którzy w większości są egipskimi
Arabami i nie mają nic wspólnego ze
starożytnymi Filistynami.

6. 20-tu członków Knesetu z partii
Likud, Ha-Bajit Ha-Jehudi, „Izrael
nasz dom”, Jahadut Ha-Tora i Kulan
wystosowało list protestacyjny
przeciwko nielegalnej budowie
prowadzonej przez Unię Europejską
na terenach Judei i Samarii, które
znajdują się pod pełną kontrolą
Izraela. W liście tym napisali: „Żaden
rząd na świecie nie ma prawa
budować nielegalnie na terenie
innego suwerennego państwa. Jeżeli
UE chce być uczciwym
pośrednikiem w konflikcie w naszym
regionie, nie może brać udziału w
jednostronnych próbach określenia
granic bez negocjacji”.

*Ma to związek z wieloma
przypadkami stawiania przez UE bez
zezwolenia budynków dla
Palestyńczyków na terenie Izraela.
Polska – Izrael, Spotkania –
Konferencje – Służby
Pascha w Krakowie,
19 marca 2016, godz. 19.30
Unikalna okazja poznania znaczenia
„święta Pana” – Paschy
Z udziałem rabina Joshui
Brumbacha
Organizatorem jest zaprzyjaźniona
Fundacja „Polania” z Krakowa.
Polecamy i zapraszamy!
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Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

