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30.VI

WŁOCHY, Marynarka kraju znalazła około 30 ciał w łodzi rybackiej
przewożącej setki emigrantów pomiędzy Sycylią a wybrzeżem Północnej Afryki
Emigranci, którzy umarli najprawdopodobniej się udusili.
Odkrycia dokonano kiedy ratownicy weszli na pokład łodzi, aby ewakuować
pasażerów, którzy byli zagrożeni, dwójka z nich to były ciężarne kobiety.
Przedstawiciel marynarki informuje, że w tym tygodniu uratowano ponad 5000
emigrantów, którzy próbowali przybyć z Afryki Północnej.
Informuje się, że pasażerowi, którzy umarli byli stłoczeni w dolnym
pokładzie.
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Łódź przewoziła około 600 emigrantów a teraz został skierowana do miasta
Pozallo w południowej Sycylii.
Agencja UE Fontex informuje, że 60 000 migrantów już wylądowało na południu
Włoch w tym roku. Rekordowy wynik z 2011 roku tj. 63 000 osób został
przekroczony w ciągu kilku tygodni.
Większość ludzi pochodzi z Afryki bądź ze Środkowego Wschodu, którzy płacą
ogromne sumy przemytnikom w Libii, którzy przewożą ich na niebezpiecznych
łodziach rybackich.
Władze tłumaczą, że należy spodziewać się wzrostu emigracji na skutek braku
stabilizacji w Libii.
W tym miesiącu co najmniej 39 ludzi utonęło w pobliżu wybrzeża Libii kiedy
przeładowana łódź przewróciła się próbując dotrzeć do włoskiej wyspy
Lampeduzy.
W minionym roku w październiku 360 ludzi zginęło kiedy łódź zatonęła w
pobliżu Lampeduzy
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-28082969

IRAK, Bojownicy z ugrupowania Isis zapowiedzieli, że ustanawiają kalifat
lub państwo islamskie na terytorium, które kontrolują w Iraku i Syrii
Zadeklarował to również przywódca ugrupowania Abu Bakr al-Baghdadi jako
kalif i „przywódca wszystkich muzułmanów".
Utworzenie państwa pod silnym ścisłym prawem islamskim już od dawna było
celem wielu bojowników dżihadu.
Islamic State in Iraq and the Levant (Isis) zapowiedziało utworzenie
kalifatu w nagraniu, które zostało umieszczone w internecie w niedzielę.
Poinformowało również, że od teraz będzie się nazywać po prostu „Państwo
Islamskei" ("the Islamic State").
Jeremy Bowen - BBC's Middle East editor informuje, że deklaracja nawiązuje
do rozprzestrzeniania się islamu [http://www.bbc.co.uk/news/world-middleeast-28084271] kiedy następcy proroka Mahometa zdobyli terytoria w
średniowieczu.
Abu Bakr al-Baghdadi jako przywódca będzie tytułował się „Kalifem
Ibrahimem".
Czym jest kalifat
Islamskim krajem rządzonym przez jednego politycznego i religijnego
przywódcę lub kalifa.

POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2014

3

(nr 15)

Kalifowie są uznawani przez ich zwolenników jako sukcesorzy proroka
Mahometa i przywódcy wszystkich muzułmanów.
Pierwszy kalifat powstał po śmierci Mahometa w 632 roku.
Ostatni uznawany kalifat został obalony w 1924 roku przez tureckiego
przywódcę Kemal Ataturk po upadku Imperium Otomańskiego.
Tymczasem wojsko Iraku kontynuuje ofensywę w celu odbicia miasta Tikrit z
rąk bojowników Isis.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28082962

KRYZYS UKRAIŃSKI, Liderzy państw chcą odbycia kolejnych rozmów ze względu
na trwające walki (Ukraine crisis: Leaders to hold more talks amid clashes)

http://www.bbc.com/news/world-europe-28079876

Korea Północna informuje,że zorganizuje proces przeciwko dwóm Amerykanom
oskarżając ich o "popełnienie wrogich czynów"(North Korea says it will put
two detained US men on trial, accusing them of "committing hostile acts")

http://www.bbc.com/news/world-asia-28083636

29.VI

KRYZYS IRACKI, Siły rządowe kontynuują ofensywę aby odbić północną część
miasta Tikrit z rąk sunnickich rebeliantów

Oddziały najwidoczniej wycofały się do pobliskiego miasta Diijala kiedy
niedzielna ofensywa napotkała na silny opór.
„Siły bezpieczeństwa wypierają bojowników w różnych rejonach" - powiedział
dziennikarzom Lt-Gen Qassem Atta."Ciągle trwają walki".
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Bojownicy kierowani przez Islamic State in Iraq and the Levant (Isis)
najprawdopodobniej zestrzelili helikopter i pojmali pilota.
świadkowie informują, że siły irackie są hamowane w wysiłkach odbicia
miasta Tikrit przez znaczną ilość improwizowanych urządzeń z ładunkami
wybuchowymi.
Irak poinformował, że otrzymał pierwszą dostawę myśliwców zamówionych w
Rosji, aby pomóc w walce z bojownikami.
Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu wezwał do utworzenie
niezależnego państwa Kurdyjskiego w odpowiedzi na postępy sunnickich
buntowników w Iraku.
Korespondenci informują, że Kurdowie od dawna mają aspiracje do
niepodległości ale pozostają robici pomiędzy Syrią a Turcją, Iranem i
Irakiem.
Społeczność międzynarodowa w tym sąsiednia Turcja oraz Stany Zjednoczone są
przeciwko oderwaniu się ich od Iraku.
Tymczasem najbardziej wpływowy duchowny Shia - opowiada się za wybraniem
nowego premiera we wtorek podczas sesji parlamentu - aby rozwiązać
polityczny kryzys.
Premier Nouri Maliki chce pozostać przy władzy trzecią kadencję, choć
obserwatorzy postrzegją go jako odpowiedzailnego za kryzys na skutek
polityki związanej z sektami religijnymi.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28077425

KRYZYS UKRAIŃSKI, Przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji będą
rozmawiać aby rozwiązać konflikt na wschodzie kraju
Przywódcy nalegają na prezydenta Petro Poroshenko aby wydłużył rozejm z
prorosyjskimi separatystami do końca poniedziałku po raz drugi.
Sytuacja jest wciąż napięta gdyż m.in. pięciu żołnierzy zginęło w walkach
na wschodzie kraju.
A rosyjski operator kamery został zastrzelony podczas przygotowywania
reportażu w Donetsku.
Jest już trzecim rosyjskim dziennikarzem na Ukrainie w tym miesiącu.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Francois Hollande odbyli
drugie rozmowy z P. Poroshenko i prezydentem Rosju W. Putinem w niedzielę.

Według agencji AFP prezydent W. Putin dzwonił do prezydenta Ukrainy aby ten
wydłużył rozejm „na dłuższy okres".
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Zawieszenie broni zostało wydłużone w piątek na trzy dni i ma potrwać do
poniedziałku do godziny 22:00 czasu lokalnego (19:00 GMT).
Wojskowy rzecznik Oleksiy Dmytrashkivskiy poinformował, że pięciu
ukraińskich żołnierzy zostało zabitych i co najmniej 17 rannych w walkach
na wschodzie kraju.
Powiedział również, że prorosyjscy bojownicy zajęli jednostkę obrony
przeciwlotniczej w Donetsku i pojmali 6 żołnierzy, choć ta wiadomość nie
została zweryfikowana w sposób niezależny.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-28079876

22 czerwiec (niedziela) – 28 czerwiec (sobota) 2014

28.VI

KRYZYS UKRAIŃSKI, Zawieszenie broni we wschodnich częściach kraju jest
bardzo nietrwałe na skutek trwania nowych walk pomiędzy siłami rządowymi i
prorosyjskimi separatystami
Źródła wojskowe informują o śmierci co najmniej jednego żołnierza w pobliżu
twierdzy rebeliantów - Sloviansku
Prezydent Petro Poroshenko wydłużył tygodniowe zawieszenie broni zawarte w
piątek o trzy dni mając nadzieję na postęp w próbie wprowadzenia swojego 15
punktowego planu pokojowego.
Wydłużenie zawieszenia broni nastąpiło po tym jak prezydent podpisał układ
handlowy z UE.
Oświadczenie na stronie prezydenta Ukrainy - policy statement on
Ukraine[http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec
/143419.pdf] opublikowane przez Radę Europy w piątek, które przedstawia
kluczowe kroki ma ukazać się w poniedziałek.
Zawiera m.in. zwrot trzech kluczowych punktów kontrolnych Ukrainie
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-28069795
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IRAK, Iracka armia kieruje się naprzeciw oddziałom sunnickich w głównej
ofensywie na miasto Tikrit informują media krajowe
Według telewizji irackiej odbito główną siedzibę rządową
bojowników z ISIS

i zabito 60

W sobotę tysiące żołnierzy irackich przy wsparciu czołgów i lotnictwa
zaatakowały miasto Tikrit z 4 stron, informuje telewizja państwowa.
Podaje, że operacja zakończyła się pełnym sukcesem polegającym
oczyszczeni miasta z bojowników ISIS.

na

Tikrit dostał się w ręce bojownikw Islamic State in Iraq and the Levant
(Isis) 11 czerwca.
Telewizja iracka informuje, że obecnie odbywają się przygotowania, aby
zająć miasto Mosul na północy kraju.
Żołnierze iraccy są wspierani przez sprzymierzonych Sunnitów i oddziały
Shia.
Rzecznik armii informuje, że bojownicy Isis "mają teraz wybór - uciec albo
zginąć".
Źródła wojskowe Iraku informują, że ofensywa na Tikrit - w głównej mierze
miasto Sunnitów byłego przywódcy Saddama Husajna - była konsultowana z
amerykańskimi doradcami wojskowymi.
Inny rzecznik wojskowy poinformował Agencję France-Presse, że siły irackie
kontrolują teeraz kluczowe drogi z Bagdadu do Sammary.

Tymczasem archibiskup Irbil w północnym Iraku powiedział BBC, że ponad 40
000 chrześcijan opuściło wioski w pobliżu Mosulu po tym jak w ostatnich
dniach bojownicy zaatakowali dwa miasta Karakosh i Karamlaish

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28069800

TAJLANDIA, Przywódca armii obiecał powrót do demokracji, ale zapowiedział,
że wybory mogą się odbyć po październiku 2016 roku

Generał Prayuth Chan-och poinformował, że tymczasowa konstytucja zostanie
przyjęta w następnym miesiącu
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Zatem tymczasowy gabinet będzie sprawował władzę do wyborów w następnym
roku.
Armia przejęła władzę 22 maja, informując, że chce przywrócenie
stabilizacji w kraju po politycznych niepokojach.
Od tego czasu kraj był rządzony przez huntę wojskową zwaną National Council
for Peace and Order. Jej zdaniem pozostaje ona neutralna pomiędzy
politycznymi frakcjami Tajlandii.
Generał Prayuth, który przeprowadził zamach, informuje, że nowe wybory
odbędą się pod nową konstytucją.
Generał Prayuyh zaprzecza, że zamach był planowany z wyprzedzeniem.
Po przejęci władzy armia wprowadziła stan wojenny i zawiesiła konstytucję.
Od tego czasu zatrzymano setki ludzi. Armia twierdzi, że więźniowie są
traktowani dobrze.
Zwolennicy zamachu twierdzą, że rząd pani Yingluck był kontrolowany przez
jej brata Thaksin Shinawatra, który był premierem do momentu usunięcia
przez wojsko w 2006 roku.
Później został skazany

za korupcję i obecnie przebywa na wygnaniu.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-28069578

David Cameron w ogniu krytyki po przegranym głosowaniu dotyczącym wyboru
nowego przewodniczącego komisji europejskiej(David Cameron has come under
fire after his defeat in an EU vote over a new European Commission
president)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-28070771

27.VI
UKRAINA, Doradca rosyjskiego prezydenta Władymira Putina Sergei Glazyev
określił prezydenta Ukrainy Petro Poroshenko jako „nazistę" a jego poparcie
dla podpisania kontrowersyjnego porozumienia z UE jako „bezprawne"
Należy się spodziewać, że P. Poroshenko podpisze pełną umowę
stowarzyszeniową na szczycie w Brukseli w późniejszym czasie.
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Poprzednik P. Poroshenko Viktor Yanukovych odmówił podpisania umowy i
protesty doprowadziły d jego obalenia.
Następnie Rosja zajęła należący do Ukrainy Półwysep Krymski a prorosyjscy
separatyści we wschodnich rejonach kraju ogłosili niepodległość ,
informując, że w Kijowie ekstremiści przejęli władzę.
P. Poroshenko poprzednio zapowiedział, ze w piątek podpisze kluczową część
układu związaną z handlowymi i gospodarczymi relacjami z Gruzją i Mołdawią
Wkrótce zakończy się rozejm pomiędzy siłami rządowymi Ukrainy a
prorosyjskimi bojownikami.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-28049565

KRYZYS SYRYJSKI, Prezydent Barak Obama poprosił Kongres o akceptację 500
milionów dolarów na przeszkolenie i wyposażenie jak to określił
„umiarkowanych" sił opozycji
Fundusze pomogły by bronić się przed sprzymierzonymi siłami prezydenta
Bashar al-Assad, poinformował Biały Dom.
Pomoc przydałaby się również przeciwko islamskim oddziałom takim jak
Islamskie Państwo Iraku i Lewantu (Islamic State in Iraq and the Levant) dodał.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28042309

UE, Przywódcy państw UE wybrali byłego premiera Luksemburga Jean-Claude
Junckera na przewodniczącego Komisji Europejskiej, przy sprzeciwie Wielkiej
Brytanii
26 z 28 krajów poparło jego kandydaturę. Tylko D. Cameron premier Wielkiej
Brytanii i premier Węgier Viktor Orban głosowali przeciwko
„To zły dzień dla Europy... przekazuje nową władzę do Parlamentu
Europejskiego" - powiedział premier Wielkiej Brytanii".
D. Cameron sprzeciwiał się w jaki sposób zaproponowano kandydaturę 59letniego Junckera, który był głównym kandydatem centro-prawicowej
European People's Party (EPP), która wygrała w ubiegło miesięcznych
wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Zarówno Holandia jak i Szwecja - zwykle blisko stanowiska Wielkiej Brytanii
- później zapowiedziały, że poprą Jean-Claude Junckera.
W najbliższych miesiącach zostanie utworzona 28 osobowa komisja europejska
- wśród której znajdzie się przedstawiciel każdego państwa członkowskiego.
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UE wybierz również szefa polityki zagranicznej i nowego przewodniczącego
Rady Europejskiej.

(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-28049375

Badania nad białaczką mogą doprowadzić do stworzenia nowego leku przeciwko
ciężkiego do wyleczenia raka piersi, informują naukowcy
(Leukaemia research may lead to new drugs for difficult-to-treat breast
cancers, say scientists)

http://www.bbc.com/news/health-28044146

26.VI

TAJLANDIA, Generał powiedział BBC, że przeprowadzony w kraju w ubiegłym
miesiącu zamach stanu nie był wcześniej planowany
Informacja pojawiła się po tym jak lider opozycji powiedział, że wojsko
planowało obalenie rządu od lat.
Lt Gen Chatchalerm Chalermsukh poinformował również, że osoby zatrzymane
przez wojsko są dobrze traktowane.
Dodał również, że kontrowersyjny były premier Thaksin Shinawatra i jego
rodzina wciąż może wrócić do polityki.
Wojsko objęło władzę 22 maja twierdząc, że chce przywrócenia stabilizacji w
Tajlandii po miesiącach politycznych niepokojów.
Obiecało powrót demokracji, ale dopiero po przeprowadzeniu reform.
W ubiegłym tygodniu wygnany minister Charupong Reuangsuwan powiedział, że
utworzył grupę do zorganizowania kampanii przeciwko rządom wojska.
C. Reuangsuwan jest jedynym ministrem, który uciekł na wygnanie.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-28029977
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KOREA PŁD., Premier kraju Chung Hong-won, który miał ustąpić ze stanowiska
w kwietniu z powodu katastrofy promu Sewol zachowa swoje stanowisko
Pani prezydent Park Geun-hye zapowiedziała, że premier pozostanie na
stanowisku.
Dwóch kandydatów, których wybrała z powodu kontrowersji dotyczących ich
kandydatów zostało wycofanych.
Rząd pani prezydent został skrytykowany na skutek skutków wywołanych
zatonięciem promu 16 kwietnia kiedy zginęło około 300 osób.
Pani Park Geun-hye dokonała już zmian w rządzie i wymieniła swoich
sekretazr, poinformowała agencja Yonhap

[http://english.yonhapnews.co.kr/national/2014/06/26/64/0301000000AEN20140626002851315F.h
tml ] tak jak obiecała zreformować biurokrację aby ograniczyć korupcję i
brak skuteczności.
Pierwszym nominowanym na następcę premiera był były sędzia sądu najwyższego
Ahn Dai-hee, jednak na skutek krytyki dotyczącej sumy pieniędzy, którą on
zarobił w sektorze prywatnym po przejściu na emeryturę jego kandydatura
został wycofana.
Następnie pani prezydent nominowała byłego dziennikarza Moon Chang-keuk,
ale i ta kandydatura okazała się kontrowersyjna . Niektórzy oskarżyli go o
bycie zbyt pro japońskim w co ujawniło się w jego wystąpieniach.
W 2005 roku napisał tekst, w którym uzasadniał, że Japonia nie powinna
przepraszać za wykorzystywanie niewolników seksualnych - to bardzo
wrażliwa kwestia w Korei Południowej gdzie niektóre kobiety były zmuszane
do zostania tzw. „luksusowymi kobietami” ("comfort woman") dla japońskich
żołnierzy w czasie II wojnie światowej.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-28031032

Akcje banku Barclays straciły 6,5% na skutek oskarżenia o defraudację
(Barclays shares fall 6.5% on fraud accusation)

http://www.bbc.com/news/business-28030351

Prezydencja UE: Wielka Brytania traci sprzymierzeńców w sprawie sprzeciwu
odnośnie kandydatury Junckera
(Juncker EU presidency: UK loses opposition allies)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-28023065

Szwajcarska dolina motyli(Switzerland’s valley of butterflies)

http://www.bbc.com/travel/feature/20140624-switzerlands-valley-of-butterflies

25.VI

POLSKA, Rząd koalicji otrzymał wotum zaufania po tym jak doszło do
skandalu, w którym ujawniono podsłuchane nagrania polityków
Premier Donald Tusk powiedział, że bez poparcia większości parlamenty nie
jest w stanie skutecznie reprezentować Polskę w UE.
Podsłuchane rozmowy zostały opublikowane przez magazyn Wprost.
W jednej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówi, że sojusz
Polski ze Stanami Zjednoczonymi jest bezwartościowy.
W innej szef Banku Centralnego Marek Belka i minister spraw wewnętrznych
Bartłomiej Sienkiewicz rozmawiają w jaki sposób bank mógłby pomóc rządzącej
partii powtórnie wygrać wybory w 2015 roku; takie działanie byłoby
pogwałceniem niezależności banku.
Podsłuchani politycy uważają, że ich rozmowy opublikowane przez Wprost są
wyjęte z kontekstu i zaprzeczają aby działali na szkodę państwa.
Wprost poinformował, że nagrania dostał od biznesmena.
W głosowaniu we środę centro-prawicowa koalicja D. Tuska otrzymała wsparcie
237 posłów, prze 203 głosujących przeciw wotum zaufania w 460 osobowym
parlamencie. Premier potrzebował zwykłej większości 231 głosów, aby wotum
zaufania zostało uznane.
W przemówieniu w parlamencie D. Tusk powiedział, że za nagraniami stoi
grupa przestępcza.
Prokuratorzy zapowiedzieli, ze dwie osoby usłyszały zarzut dokonania
nielegalnych nagrań i dwie dodatkowe osoby złożyły zeznania.
Nagrania rozmów dokonano w jednej z restauracji w Warszawie, która jest
popularna wśród polityków.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-28029974
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IRAK, Premier Nouri Maliki odrzucił wezwanie do utworzenia narodowego rządu
ocalenia aby pomóc w walce z ofensywą prowadzoną przez sunnickich
bojowników dżihadu
Takie wezwanie jest „zamachem przeciwko konstytucji i próbą zakończenia
rozwijającej się demokraci" - ostrzegł.
W tym miesiącu siłom rządowym nie udało się odzyskać terytorium zajętego
przez bojowników.
Prawe połowa z 300 amerykańskich wojskowych doradców przybyła do kraju w
celu udzielenia pomocy.
W środę walki toczyły się m.in. w bazie powietrznej Balad około 80 km na
północ od Bagdadu.
Także w środę na skutek zamachu bombowego w mieście Kirkuk zginęło co
najmniej 2 osoby i wiele zostało rannych.
Miasto zostało zajęte przez kurdyjskich (peshmerga) bojowników 12 czerwca
kiedy irackie wojsko wycofało się na skutek ofensywy rebeliantów.
Co najmniej 9 osób zostało zabitych w atakach w mieście Mahmudiyah na
południe od Bagdadu.
W swoim cotygodniowym przemówienie N. Maliki wezwał do „pogodzenia
wszystkich sił politycznych" w obliczu "dzikiej napaści terrorystów.
N. Maliki potwierdził utworzenie nowej koalicji rządowej do 1 lipca.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28015169

WALKI NA UKRAINIE, Amerykański sekretarz stanu John Kerry przekonuje
prezydenta Rosji Władymira Putina aby publicznie wezwał separatystów na
Ukrainie do złożenia broni
Powiedział, ze Rosja „poniesie konsekwencje" jeśli nie udowodni, że jest za
wprowadzeniem pokoju na Ukrainie.
Nieco wcześniej kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzegła Rosję, że zostaną
wprowadzone nowe sankcje po tym jak doszło do kolejnych starć.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Francois Hollande
rozmawiali z W. Putinem i prezydentem Ukrainy Petro Poroshenko przez
godzinę w środę.
Przedstawiciele rządu Ukrainy poinformowali, że rozmowa zakończyła się
porozumieniem aby zezwolić obserwatorom OSCE na monitoring granicy z Rosją
oraz dla dwóch stron „wymianę list zakładników".
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We wtorek ukraiński helikopter wojskowy został zestrzelony w pobliżu
Slovianska i zginęło 9 osób, były też doniesienia o walkach w nocy w
pobliżu granicy w Luhansku.
W środę wojsko ukraińskie oskarżyło bojowników o złamanie zawieszenia broni
44 razy od momentu jego wprowadzenia,
Ale Alexander Borodai premier ustanowionej Donieckiej Republiki Ludowej
powiedział, że nie było skutecznego zawieszenia broni ze względu na ataki
sił rządowych.
Rozejm jest częścią planu Ukrainy na zakończenie dwumiesięcznego konfliktu
z prorosyjskimi bojownikami, którzy kontrolują kluczowe obiekty w miastach
na wschodzie kraju.
ONZ szacuje, że od połowy kwietnia w rejonie zginęło ponad 420 ludzi.
Tymczasem w środę wyższa izba parlamentu rosyjskiego stosunkiem głosów 153
do 1 zagłosowała za przydzieleniem prezydentowi W. Putinowi pełnomocnictwa
na wojskową interwencję na Ukrainie na jego żądanie.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-28011179

HISZPANIA, Trybunał sformalizował zarzuty przeciwko księżniczce Cristinie
- siostrze króla Felipe w związku z jej oszustwami podatkowymi i praniem
pieniędzy
Księżniczka l.49, zeznawała w sądzie w lutym w sprawie powiązań biznesowych
swojego męża Inaki Urdangarin a teraz może czekać ja proces.
Decyzja sądu jest zawstydzająca dla Felipe VI, który objął tron 6 dni temu.
Pojawienie się księżniczki Cristiny przed trybunałem na Majorce jest
wydarzeniem bez precedensu dla rodziny królewskiej a jeśli zostaną
postawione jej zarzuty może otrzymać wyrok do 11 lat pozbawienia wolności.
Podczas aklamacji królewskiej księżniczka była nieobecna.
Sędzia Jose Castro sprawdza czy mąż księżniczki zdefraudował miliony
publicznych pieniędzy wraz z byłym partnerem biznesowym.
I. Urdangarin, który jest księciem Palmy i Diego Torres mieli rzekomo
otrzymać 5,5 milionów euro poprzez zawyżenie ceny władzom lokalnych za
organizowanie imprez sportowych jako część organizacji non-profit znanej
jako Noos.
Pieniądze z Noos zostały prawdopodobnie przekazane do spółki Aizoon, którą
książe założył wraz ze swoją zoną. Następnie wykorzystano ją aby zapłacić
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za prace nad siedzibą pary w Barcelonie , luksusowe wycieczki i lekcje
tańca.
Wyjaśniając swoją decyzję sędzia J. Castro powiedział, że księżniczka
powinna być sądzona na równi ze swoim mężem i innymi podejrzanymi.
„Przestępstwa przeciwko funduszom publicznym, które Inaki Urdangarin
najprawdopodobniej popełnił nie mogły być wykonane bez wiedzy i
przyzwolenia jego żony" - dodał.
Ostateczna decyzja czy księżniczka Cristina powinna zostać sądzona zostanie
podjęta przez trybunał w Palma de Mallorca.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-28013358

Korea Północna grozi wojną w związku z filmem o Kim Joungun[https://www.youtube.com/watch?v=Mj3uHftd5FQ](North Korea threatens war
on US over Kim Jong-un movie)

http://www.bbc.com/news/world-asia-28014069

24.VI

KRYZYS UKRAIŃSKI, Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama nalega, aby
prezydent Rosji Władymir Putin zatrzymał przepływ broni na Ukrainę i
zaprzestał wspierać separatystów
Biały Dom poinformował, że w rozmowie telefonicznej B. Obama zagroził
Moskwie sankcjami jeśli ta tego nie zrobi.
Kreml wyjaśnił, że W. Putin nalega na podjęcie rozmów pomiędzy Kijowem i
separatystami. Rosja zaprzecza, że dozbraja separatystów.
Waszyngton poinformował, że w ubiegłym tygodniu pewna liczba czołgów i
transporterów opancerzonych przekroczyła granicę na wschodzie Ukrainy.
Rosja zaprzeczyła, że żaden z ich czołgów nie przekroczył granicy z Ukrainą

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27990001
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PROCES EGIPSKI, Setki dziennikarzy zebrały się w Londynie aby zaprotestować
przeciwko skazaniu 3 dziennikarzy al-Jazeera w Egipcie na 7-letnie kary
pozbawienia wolności
Protest zaczął się o 9:41 (8:41 GMT) - dokładnie 24 godziny po ogłoszeniu
wyroku w Kairze.
„Proces jest niesprawiedliwy" powiedział podczas zgromadzenia
Director BBC James Harding.

News

Dodał, że dziennikarze wyślą list do prezydenta Egiptu, z prośbą o
interwencję.
Bethany Bell z BBC w Kairze informuje, że choć proces został potepiony na
świecie to inaczej przedstawiły go egipskie media
Prezydent Egiptu Abdul Fattah al-Sisi poinformował we wtorek, że nie będzie
mieszał się w sprawy sądu, który jego zdaniem jest niezależny.
Trzej dziennikarze zostali zatrzymani w nalocie na hotel w Kairze 29
grudnia i byli trzymani w więzieniu Tora w Kairze.
Trybunał osądził 20 osób w tym 9 pracowników al-Jazeera.
11 oskarżonych sądzonych in absentia, w tym 3 zagranicznych dziennikarzy
dostało wyroki 10 lat więzienia. Dwóch ze skazanych in absentia jest
Anglikami z pochodzenia.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27988754

KOREA PŁD., W sądzie zostały przedstawione dowody w procesie przeciwko
kapitanowi i 14 członków załogi promu, który zatonął w kwietniu w wyniku
czego zginęło ponad 300 osób
Załoga jest oskarżona o zaniedbanie i opuszczenie statku.
Prom Sewol przewrócił się do góry dnem i zatonął 16 kwietnia z 476 oobami
na pokładzie. Zginęły 304 osoby. Nurkowie przeprowadzili dokładne
poszukiwania zatopionej jednostki aby wydobylć ciała i we wtorek wydobyli
szczątki kobiety.
Do tej pory wydobyto 293 ciała, śladu 11 osób wciąż nie odnaleziono.
Uczniowie, którzy przeżyli będą zeznawać przed sądem w pobliżu miejsca
swojego zamieszkania niedaleko Seulu zamiast przed trybunałem w Gwangju o
czym poinformowano we wtorek.
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Decyzja została podjęta aby zmniejszyć stres ocalałych osób, wyjaśnili
przedstawiciele sądu.
Tymczasem prezydent Park Guen-hye, którego rząd spotkał się z wielką
krytyką z powodu katastrofy doświadczył kolejnego niepowodzenia kiedy druga
osoba nominowana na premiera wycofała się.
Dotychczas zajmujący stanowisko Chung Hong-won zgłosił swoją rezygnację w
związku z okolicznościami i postępowaniem w sprawie katastrofy promu.
Pierwszy kandydat prezydenta został wycofany w związku z kwestiami
związanymi z jego sprawami finansowymi, a drugi Moon Chang-keuk w związku z
kontrowersyjnymi komentarzami, które wygłosił na temat Japonii.
W 2011 roku Moon Chang-keuk określił 35 lat kolonizacji półwyspu
koreańskiego przez Japonię jako „Wolę Boską" ("God's will")

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27972979

Erin Brockovich wzywa do zaprzestania zabiegów sterylizacji przy pomocy
metody Essure
(Erin Brockovich calls for end to Bayer's Essure)

http://www.bbc.com/news/business-27871265

Co najmniej 5 osób zostało zabitych w ataku na wybrzeżu Kenii, w poblizu
miejsca gdzie tydzień temu zginęło ponad 60 osób
(At least five people have been killed in an attack on the Kenyan coast,
close to the scene of raids last week in which more than 60 people died)

http://www.bbc.com/news/world-africa-27991517

23.VI

UE, Unia Europejska jest gotowa nałożyć nowe sankcje na Rosję jeśli Moskwa
nie zadziała szybko, aby powstrzymać napływu broni i bojowników na tereny
wschodniej Ukrainy
Według Ukrainy prorosyjscy bojownicy ignorują jednostronny rozejm.
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W piątek prezydent Ukrainy Petro Poroshenko zapowiedział wprowadzenie 15
punktowego planu pokojowego i ogłosił jednostronne tygodniowe zawieszenie
broni.
Ministrowie spraw zagranicznych UE dyskutują na temat kryzysu ukraińskiego
w Luksemburgu z nowym ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Pavlo
Klimkin.
Kryzys będzie omawiany również na szczycie UE w Brukseli w piątek, gdzie
przywódcy UE mogą zapowiedzieć wprowadzenie nowych sankcji przeciwko
Moskwie.
Zachodni przywódcy oskarżają Rosję o dozbrajanie antyukraińskich bojowników
w Donetsku i Luhansku gdzie wpływy Rosji są tradycyjnie silne.
W piątek dojdzie do podpisania układu stowarzyszeniowego UE-Ukraina
[http://eeas.europa.eu/images/top_stories/140912_eu-ukraine-associatinagreement-quick_guide.pdf ]
Polityczna część układu stowarzyszeniowego została podpisana w marcu i UE
planuje zabezpieczenie wzajemnego wolnego handlu
[http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/14
3309.pdf ] aby Ukraina uzyskała najbardziej potrzebnego wsparcia
ekonomicznego jeszcze tej jesieni

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27973478

SYRIA, Ostatni zadeklarowany przez władze ładunek broni chemicznej został
wywieziony w celu zniszczenia informuje międzynarodowy organ nadzorczy OPCW
„Statek właśnie opuścił port” informuje szef Organization for the
Prohibition of Chemical Weapons Ahmet Uzumcu.
Ostatnie 8% 1300 t. zgromadzonej broni zostało załadowane w porcie Latakie
w poniedziałek.
Ładunek broni chemicznej jest transportowany do specjalnie zmodyfikowanej
amerykańskiej jednostki MV Cape Ray.
Zniszczenie najbardziej toksycznej części nastapi na pokładzie w
nieujawnionym miejscu gdzieś na Morzu Śródziemnym.
Pozostała część broni zostanie zniszczona w Finlandii, Stanach
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Jednakże Anna Holligan z BBC informuje, że wilu wojskowych podejrzewa, że
prezydent Bashar al-Assad mógł nieujawnić wszystkich zasobów broni.
Ostatnia misja OPCW wskazuje, że chlor był
atakach" w Syrii.
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Śledztwo w sprawie użycia rzekomego użycia chloru w syryjskiej wojnie
domowej trwa podaje A. Uzumcu.
W ciągu 3 lat trwania konfliktu zginęło ponad 160 tysięcy ludzi.
Operacja całkowitego zniszczenia broni chemicznej w Syrii miała się
zakończyć do 30 czerwca, ale teraz jest kilkumiesięczne opóźnienie.
Walki oraz zagrożenie ataku ze strony grupy rebeliantów doprowadziła do
opóźnienia w pozbyciu się broni chemicznej, tłumaczą analitycy.
Rząd Syrii zgodził się na inicjatywę w ubiegłym roku po chemicznym ataku
niedaleko Damaszku kiedy zginęło kilkaset ludzi.
Stany Zjednoczone zagroziły wtedy atakiem rakietowym.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27974379

EGIPT, Trzech dziennikarzy z al-Jazeera oskarżonych o wspieranie Bractwa
Muzułmańskiego zostało skazanych karę więzienia 7 lat pozbawienia wolności
Trybunał w Kairze oskarżył Petera Greste, Mohameda Fahmy i Bahera Mohamed o
publikowanie fałszywych wiadomości i wsppieranie obecnie zdelegaizowanego
ugrupowania islamskiego. Trzej oskarżeni nie przyznali się do winy.
11 oskarżonych sądzonych in absentia, w tym 3 zagranicznych dziennikarzy
otrzymało wyroki kar 10 lat więzienia.
Proces wywołał międzynarodowy protest i został uznany jako polityczny.
Dwóch ze skazanych dziennikarzy posiada obywatelstwo angielskie.
Korespondenci uważają, że przedstawione dowody przedstawione wcześniej
przed trybunałem nie są wystarczające aby postawić tak poważne zarzuty.
Mohamed Fahmy i Baher Mohamed znaleźli się wśród grupy 16 Egipcjan
należących do terrorystycznje organizacji oraz odpowiadają za "gwałcenie
nrodowej jedności".
Baher Mohamed został skazany na dodatkowe trzy lata więzienia w odrębnym
procesie za posiadanie „nielegalnej amunicji" ("unlicensed ammunition").
Peter Greste spędził 6 miesięcy w 4 metrowej celi wraz z 2 kolegami z alJazeera, zamknięty przez 23 godziny na dobę gdzie znajdowało się małe okna.
Peter Greste oraz trzej pozostali dziennikarze, którzy opuścili kraj angielscy korespondenci al-Jazeera: Dominic Kane i Sue Turton oraz duńska
dziennikarka Rena Netjes zostali oskarżeni o „współpracę z Egipcjanami
[oskarżonymi] przez dostarczanie im pieniędzy, sprzętu, informacji" oraz
„rozgłaszanie fałszywych informacji"
Trzej skazani będę starali się o apelację.
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Al-Jazeera informuje, że tylko 9 z 20 skazanych należy do jej pracowników.
Pozostali to najprawdopodobniej studenci i działacze.
AL-Jazeera, która ma siedzibę w Katarze, ma zakaz działania na teranie
Egiptu po tym jak władze oskarżyły ją o publikowanie reportaży przychylnych
byłemu prezydentowi Mohammedowi Morsi i Bractwu Muzułmańskiemu. Al-Jazzera
zaprzecza oskarżeniom.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27972181

Południowo koreański żołnierz, który zabił pięciu członków swojej jednostki
został schwytany po nieudanej próbie popełnienia samobójstwa(A South Korean
soldier who killed five members of his unit has been captured after a
failed suicide attempt, defence officials say)

http://www.bbc.com/news/world-asia-27971370

22.VI
KOREA PŁD. Wojsko zorganizowało obławę

na żołnierza zabójcę

Jeden żołnierz został ranny kiedy renegat zastrzelił swoich pięciu kolegów
a następnie uciekając ostrzelał grupę, która usiłowała go schwytać w
przygranicznym mieście Goseong w prowincji Gangwon.
Nie wiadomo dlaczego sierżant znany tylko z nazwiska Im zaczął strzelać w
niedzielny wieczór.
Obława, która ma miejsce w pobliżu szkoły podstawowej ma na celu
umożliwienie poddania się żołnierza.
Media informują, że na miejsce zdarzenia przybyli rodzice renegata, którzy
mają przekonać swojego syna do oddania się w ręce żołnierzy.
Patrolowanie zdemilitaryzowanej strefy, która rozdziela dwa państwa
koreańskie jest dla żołnierzy jednym z najtrudniejszych zadań informuje
korespondent BBC.
Sierżant Im zastrzelił swoich kolegów z 22 dywizji piechoty w jednym z
odległych posterunków strażniczych i następnie uciekł z półautomatycznym
karabinem K2 i pewną ilością amunicji, wyjaśnili przedstawiciele armii.
Sierżant Im „rzucił granat a następnie otworzył ogień" po zakończeniu
służby informują władze.
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Siedmiu żołnierzy zostało rannych, ale ich życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.
Koreańska agencja prasowa informuje, że sierżant Im „był na liście osób,
które wymagają specjalnej uwagi", dodając, że za trzy miesiące miał przejść
do cywila.
Do podobnego zdarzenia dochodziło już kilkakrotnie w armii koreańskiej.
w 2011 roku jeden z żołnierzy otworzył ogień do swoich kolegów i próbował
wysadzić się granatem. Zginęło wtedy czterech żołnierzy.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27961688

Stany Zjednoczone ujawniły, że uwolniły 575 milionów dolarów na pomoc
wojskową - środki były zamrożone od czasu obalenia prezydenta Mohammed
Morsi w ubiegłym roku (The US has revealed it has released $575m (L338m) in
military aid to Egypt that had been frozen since the ousting of President
Mohammed Morsi last year)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27961933

Nigeria,Kryzys Boko Haram - zabito kilkadziesiąt osób w pobliżu Chibok
(Boko Haram crisis: Dozens killed in villages near Chibok)

http://www.bbc.com/news/world-africa-27963728

Premier Wielkiej Brytanii przeciwny kandydaturze Jean-Claude Juncker na
szefa komisji Europejskiej (PM to call 'unprecedented' vote on Juncker EU
appointment)

http://www.bbc.com/news/uk-politics-27955695

15 czerwiec (niedziela) – 21 czerwiec (sobota) 2014

21.VI

AFRYKA, Instytucja Medecins Sans Frontieres (Lekarze bez granic)
informuje, że epidemia Ebola w Zachodniej Afryce wymknęła się
spod kontroli
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Ponad 330 ludzi już zmarło w Gwinei, Sierrra Leone i Liberii.
MSF informuje, że epidemie jeszcze się rozszerzy jeśli nie
zostaną podjęte radykalne środki ze strony społeczności
międzynarodowej.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-27953155

20.VI

POLSKA, Minister sprawiedliwości Marek Biernacki powiedział, że
kontrowersyjny nalot policji na siedzibę tygodnika wprost w celu
znalezienia nagrań „nigdy nie powinien się wydarzyć"
Wprost opublikował rzekome prywatne rozmowy w których główny szef
banku polskiego rozmawia na temat przyszłych wyborów z ministrem.
Według polskiego prawa centralny bank Polski musi pozostać
niezależny od polityki.
Zapis nagrań dokonanych w restauracji w Warszawie popularne wśród
polityków został opublikowany w tym tygodniu.
W nagraniach minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz
rozmawia z Markiem Belką szefem Narodowego Banku Polski.
Z rozmowy wynika, że M. Belka sugeruje usunięcie Jacka
Rostowskiego ministra finansów w zamian za udzielenie wsparcie
finansowego banku na wypadek kryzysu.
J. Rostowski został usunięty cztery miesiące później, ale premier
Donald Tusk zaprzecza, że było to spowodowane rozmową, która
została nagrana na taśmę.
Donald Tusk poparł dwóch mężczyzn, których rozmowa została
nagrana i powiedział, że ujawnione nagrania były „próbą obalenia
polskiego rządu"
Na skutek ujawnionych nagrań D. Tusk znalazł się pod wielką
presją.
W czwartek powiedział, że „jedynym rozwiązaniem" mogą być
przyśpieszone wybory jeśli „kryzys zaufania" się nie zakończy.
Donald Tusk i jego centro - prawicowa sprawuje władzę drugą
kadencję od wyborów w październiku w 2011 roku.
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27945687

UKRAINA, Prezydent Petro Poroshenko zapowiedział jednostronne
zawieszenie broni mające obowiązywać przez tydzień
Ciągle trwają ciężkie walki pomiędzy siłami rządowymi a
prorosyjskimi bojownikami.
Zawieszenie broni ma być wstępem do wprowadzenia planu
pokojowego.
Zdaniem korespondentów prorosyjscy bojownicy nie okazują oznak,
które mówiłyby o złożeniu przez nich broni.
P. Poroshenko odbył na wschód swoją pierwszą podróż jako
urzędujący prezydent i odwiedził wojska ukraińskie i mieszkańców
miasta Sviatohirsk znajdującego się na północ od zajętego przez
rebeliantów Slovianska.
Zapowiedział, że zaprosi przedstawicieli Organization for
Security and Co-operation in Europe aby monitorować zawieszenie
broni.
Kreml odrzucił proponowane zawieszenie broni określając je jako
”nie zaproszenie do wprowadzenie pokoju i przeprowadzenia
negocjacji ale ultimatum".
Ukraińskie agencje informacyjne zacytowały jednego z dowódców
rebeliantów, który zapowiedział, że bojownicy nie złożą broni
dopóki oddziały rządowe nie opuszczą rejonu walk.
Do zawieszenia broni dochodzi dzień po drugiej rozmowie
telefonicznej z rosyjskim prezydentem Władymirem Putinem.
Ukraiński plan pokojowy zakłada przeprowadzenie decentralizacji
władz i przeprowadzenie wczesnych wyborów zarówno do władz
lokalnych jak i parlamentarnych.
Zgodni z nim ma zostać również utworzona 10 kilometrowa strefa
buforowa na granicy ukraińsko - rosyjskiej oraz bezpieczny
korytarz dla prorosyjskich separatystów, aby ci mogli opuścić
teren walk.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27948335
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KRYZYS IRACKI, Oddziały islamskie i siły prorządowe walczą o
rafinerią naftową w Baiji i o lotnisko w Tal Afar w północnym
Iraku
Baiji - największa iracka rafineria jest otoczona przez
bojowników, którzy informują, że zajęli większość lotniska Tal
Afar.
Walki toczą się od dnia po tym jak Stany Zjednoczone
zapowiedziały, że przyślą 300 wojskowych doradców aby pomóc w
walce przeciwko bojownikom.
Największy przywódca religijny Grand Ayatollah Ali al-Sistani
wezwał nowy rząd do ratyfikacji ostatnich wyników wyborów.
Powiedział, że celem nowego rządu jest uzyskanie „szerokiej
międzynarodowej akceptacji" i „naprawienie błędów z przeszłości".
Według korespondentów będzie to odebrane jako krytyka premiera
Iraku Nouri Maliki.
N. Maliki jest oskarżany o prowadzenie polityki wymierzonej w
Sunnitów poprzez zachęcanie niektórych członków oddziałów
sunnickich do przyłączenia się do ISIS, które w ostatnich dniach
zdobyło znaczną część terytorium.
Po zajęciu drugiego pod względem ludności miasta - Mosuluj przez
bojowników ISIS, około 500 000 ludzi opuściło swoje domy.
Według ONZ, że około 1 miliona osób uciekło na skutek trwających
walk.
Rząd iracki był za przeprowadzeniem ataków z powietrza i poprosił
Stany Zjednoczone, aby zatrzymać postęp sił ISIS.
„Stany Zjednoczone nie przeprowadzą akcji zbrojnej, która będzie
wspierać jedno ugrupowanie przeciwko drugiemu" wyjaśnił prezydent
Stanów Zjednoczonych Barak Obama
Według ISIS zostały zestrzelone 2 helikoptery wojskowe w pobliżu
rafinerii Baiji ale to nie zostało potwierdzone w sposób
niezależny.
Podział na 2 ugrupowania w Iraku
Sunnici i Shia uznają te same fundamentalne zasady religijne ale różnią się
doktryną, kwestiami rytualnymi oraz organizacją teologiczną i religijną.
Początki rozdziału leżą w uznaniu, kto jest prawowitym sukcesorem proroka
Mahometa jako przywódcy społeczności muzułmańskiej.
Sunnici są sektą większościową w świecie Islamu, ale Shia w większości
etniczni Arabowie stanowią od 60% do 65% populacji Iraku; Sunnici stanowią
32-37%, rozsiani pośród Arabów i Kurdów Sunnitckich Arabów zdominowali Irak
w czasie rządów Saddama Hussaina
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Poprowadzona przez Stany Zjednoczone inwazja w 2003 roku była
szansą dla Shia.
Nouri Maliki wywodzący się z tego ugrupowania jest oskarżany o
prowadzenie polityki przeciwko Sunnitów i pomniejszanie ich roli
jako ugrupowania

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27936652

19.VI

HISZPANIA, Filip VI został zaprzysiężony na nowego króla
Przed uroczystością w parlamencie otrzymał królewską szatę od
swojego ojca Juana Carlosa w Zarzuela Palace w pobliżu Madrytu.
Ceremonia zaprzysiężeni miała bardziej formę proklamacji niż
koronacji. To pierwsze przekazanie władzy królewskiej od momentu
przywrócenia demokracji w latach 70-tych.
Nowy król, 46 l. złożył przysięgę zachowania konstytucji.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27918094

MALEZJA, W ciągu dwóch dni doszło do wywrócenia drugiej łodzi
niedaleko Malezji
W drugim wypdku zaginęło 9 ludzi. W środę zginęło 10 ludzi a 25
pozostaje zaginionych po tym jak przeładowana łódź przewróciła
się.
Wszyscy uratowani pasażerowie z pierwszej łodzi zostali
aresztowani na mocy prawa imigracyjnego.
Na obydwóch łodziach znajdowali się Indonezyjczycy, którzy płynęli
do swojego ojczystego kraj, aby świętować Ramadan

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27917253
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Ranny niemiecki grotołaz uwięziony przez 12 dni 1000 metrów pod
ziemią został uratowany (An injured German caver trapped 1,000m
(3,300ft) underground for 12 days has been brought to the surface
after a painstaking rescue operation)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27922781

18.VI

IRAK, Oddziały sunnitów zaatakowały największą iracką rafinerię naftową
używając moździerzy i karabinów maszynowych
Atak na rafinerię rozpoczął się o godz. 4.00 (01:00 GMT)
lub 3 stron, jak informuje Reuters.

równocześnie z 2

Po wejściu do środka bojownicy zniszczyli kilka zbiorników z ropą, personel
rafinerii powiedział agencji AFP.
Zagraniczny personel został ewakuowany już wcześniej ale pracownicy
miejscowi pozostali i wraz z wojskiem bronią kompleksu.
Tymczasem siły rządowe użyły wojsk lotniczych przeciwko oddziałom
podchodzącym pod Bagdad.
Walki toczą się również w mieści Ramadi.
Siły rządowe starają się zdobyć przewagę nad oddziałami ISIS oraz ich
sunnickimi sprzymierzeńcami w prowincjach Diyala i Salahuddin po tym jak
ich oddziały dotarły do Mosulu w ubiegłym tygodniu.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27897648

AFANISTAN, Prezydent Hamid Karzai zaprzecza możliwości powrotu do jego
kraju ugrupowań powiązanych z al-Qaeda w podobny sposób jak to ma miejsce w
Iraku
Ustępujący prezydent powiedział, że
Afganistanie.

al-Qaeda jest nieobecna w

Pod koniec 2014 roku wojska Nato zostaną wycofane z Afganistanu. Niektórzy
komentatorzy ostrzegają przed wzrostem napięcia.
Prezydent H. Karzai informuje, że prowadzi ciągłe rozmowy z Talibami.
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Obecny prezydent przekaże władzę swojemu następcy Abdullah Abdullah w
sierpniu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-27897644

MALEZJA, Łódź przewożąca 97 Indonezyjczyków zatonęła w pobliżu Malezji, 42
osoby są uważane za zaginione
Pasażerowie w tym kobiety i dzieci, byli nielegalnymi emigrantami
poinformowała Malaysian Maritime Enforcement Agency.
Statek zbudowany z drewna zatonął około północy (16:00 wtorek GMT) w
pobliżu Banting w ciśnienie Malacca poinformowały władze.
Na miejsce zdarzenia popłynęła jedna łódź ratunkowa a dodatkowo zostaną
wysłane dwie kolejne.
Muhammad Zuri przedstawiciel marynarki powiedział agencji Reuters, że była
to „nielegalna łódź", która nie była przystosowana do podróży morskich.
Nie wiadomo do jakiego miejsca płynęła łódź.
Jeden z przedstawicieli władz poinformował, że pasażerowie byli
Indonezyjczykami pracującymi nielegalnie w Malezji i teraz chcieli wrócić
do domu na muzułmańskie święto Ramadan.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27898558

Walki w Iraku
Jalula)

(Struggle for Iraq: Gunfight to keep militants at bay in

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27897696

W Georgii wykonano pierwszą karę śmierci od czasu ostatniej nieudanej próby
(Georgia carries out first US execution since botched attempt)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27896554

17.VI
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FRANK GARDNER, Kryzys iracki prowadzi do wojskowego dylematu dla Stanów
Zjednoczonych

Podjęcie bliskiej decyzji przez prezydenta Stanów Zjednoczonych może być
punktem zwrotnym w rozwiązywaniu obu konfliktów w Iraku i Syrii przez
Zachód.
Amerykański lotniskowiec z kilkudziesięcioma myśliwcami w północnej części
zatoki i prezydent B. Obama rozważający militarne opcje zaproponowane mu
przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Council) to trudny
dylemat, który będzie miał wpływ na kraje Europy Zachodniej.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27872063

16.VI
KONFLIKT IRACKI, Waszyngton rozważą podjęcie bezpośrednich rozmów z Iranem
w sprawie sytuacji w Iraku, dowiedziało się BBC
Jest to spowodowane potencjalną decyzją w sprawie podjęcia działania przez
prezydenta Stanów Zjednoczonych Baraka Obamy.
Tymczasem Stany Zjednoczone potępiły „przerażające" zdjęcia udostępnione
online, na których przedstawiono masakrę żołnierzy irackich.
Zdjęcia najprawdopodobniej przesłane przez ISIS obrazują co stało się z
żołnierzami, kiedy grupa bojowników zajęła bazę wojskową w Tikrit.
Na niektórych z nich widać bojowników ISIS, którzy strzelają do swoich
jeńców.
Jedno ze źródeł spośród bojowników nie należących do ISIS poinformowało
BBC, że dokonano egzekucji około 1000 członków personelu wojskowego.
Według niego członkowie ISIS podzielili ich na członków regularnej armii,
którzy zostali uwolnieni oraz ochotników z plemienia Shia oraz elitarnej
Złotej Brygady (Golden Brigade), którzy mieli zostać zabici.
Tymczasem Waszyngton rozważa podjęcie rozmów z Teheranem jeszcze w tym
tygodniu.
Oba kraje mają przeprowadzić w Wiedniu ostatnią rundę rozmów na temat
irańskiego programu jądrowego.
Prezydent Iranu Hassan Rouhani powiedział, że rozważa podjęcie współpracy
jeżeli Stany Zjednoczone podejmą działania w Iraku.
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Lotniskowiec USS George HW Bush znajduje się w zatoce wraz z innymi
okrętami wojennymi. Waszyngton informuje, że nie planuje użycia wojsk
lądowych

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27863870

KRYZYS UKRAIŃSKI, Kijów poinformował, że Rosja całkowicie odcięła dostawy
gazu
Rosyjski Gazprom poinformował, że Ukraina musi zapłacić z góry za gaz.
Ukraińksi Naftogaz miał zapłacić 1,95 miliarda dolarów z 4,5 miliarda,
które jest winny Rosji.
Jednocześnie wyjaśnił, że będzie w dalszym ciąg dostarczał gaz do Europy,
chociaż szef Gazpromu Alexei Miller ostrzegł, że obecnie jest „duże" ryzyko
dla przesyłu gazu do UE przez Ukrainę.
Według Naftogazu Ukraina ma wystarczające rezerwy, aby przetrwać do
grudnia.
Tymczasem z innych wydarzeń:
Prorosyjscy separatyści zajęli regionalne ministerstwo skarbu w Donetsku
zaburzając w ten sposób jego funkcjonowanie przez potencjalne
uniemożliwienie wypłatę pensji oraz realizacji innych świadczeń.
W mieście zajęto bank państwowy.
Separatyści ze wschodniego miasta Kramatorsk zostali ostrzelani przez
oddziały rządowe.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27862849

15.VI

IRAK, Ekstremistyczna grupa Sunnitów, która zajęła tereny w kraju umieściła
w Internecie zdjęcia, na których widać jak ich bojownicy masakrują
żołnierzy irackich
Widać na nich jak członkowie personelu wojskowego są prowadzeni a następnie
leżą w rowach przed i ich „egzekucji".
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Rzecznik wojska Lt Gen Qassim al-Moussawi potwierdził autentyczność zdjęć i
poinformował, że obrazują one zdarzenia, do których doszło w prowincji
Salahuddin.
Jednakże autentyczność zdjęć nie została potwierdzona w sposób niezależny.
Jim Muir Z BBC wyraził opinię, że jeżeli zdjęcia są autentyczne wtedy mamy
do czynienia ze znacznie większym okrucieństwem niż w czasie dowodzonej
przez Amerykanów inwazji na Irak w 2003 roku.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27858692

TONY BLAIR: Nie odpowiadamy za kryzys w Iraku
Były premier Wielkiej Brytanii tłumaczy, że inwazja w Iraku w 2003
przyczyniła się do obecnego kryzysu.

nie

Wyjaśnił BBC, że w Iraku wciąż istniałby „duży problem" nawet bez obalenia
Saddama Husajna w 2003 roku.
Przekonywał, że obecny kryzys jest problemem, który „dotyka nas wszystkich"
i jest za zwiększeniem obecności Zachodu w rejonie.
Krytycy uznali komentarze T. Blaire za „dziwaczne" a jeden z nich oskarżył
byłego premiera o "umycie rąk od odpowiedzialności".
Na swojej stronie internetowej
(http://www.tonyblairoffice.org/news/entry/iraq-syria-and-themiddle-east-an-essay-by-tony-blair/ ) T. Blair wyjaśnia, że przemoc w
Iraku jest spowodowana "przewidywalnym i złośliwym" brakiem reakcji ze
strony Syrii.

Tony Blair był premierem kiedy Wielka Brytania i Stany Zjednoczone
najechały na Irak w 2003 roku twierdząc, że posiada on broń masowego
rażenia - ostanie oddziały brytyjskie wycofały się w 2011 roku.
Teraz rewolta ISIS, które oderwało się od al-Qaeda, doprowadziła do
gwałtownych walk i krwawych starć pomiędzy ugrupowaniami w ostatnich
dniach.
Oddziały Sunnitów wyruszyły na północ od Bagdadu.
Kiedy irackie siły rządowe usiłowały ich zatrzymać
(http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27856223) amerykański
lotniskowiec wpłynął do zatoki, jako odpowiedź na eskalację kryzysu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-27852832
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Jak zrezygnowałam z pracy, aby podróżować: prawniczka z Waszyngtonu (How I
quit my job to travel: The Washington DC lawyer)

http://www.bbc.com/travel/feature/20140530-how-i-quit-my-job-to-travel-the-washington-dclawyer

8 czerwiec (niedziela) – 14 czerwiec (sobota) 2014

14.VI

KONFLIKT IRACKI, Iran jest gotów pomóc rządowi Iraku w walce przeciwko
ekstremistom sunnickim, powiedział prezydent Hassan Rouhani
Zaprzeczył, że Iran wysłał oddziały do walk w Iraku. Jednak źródło irackie
poinformowało BBC, że 130 członków Iranian Revolutionary Guards przybyło do
kraju, aby przeprowadzić wojskowe szkolenie i doradzić w sprawach
militarnych.
Islamskie Państwo Iraku i Lewantu (The Islamic State in Iraq and the
Levant)jest zbrojną grupą, która rozrosło się w czasie okupacji
amerykańskiej w latach 2003-2011.
ISIS należy do jednego z ugrupowań zbrojnych, które walczą z prezydentem
Bashar al-Assadem w sąsiedniej Syrii.
Iran ma bliskie związki z ugrupowaniem Shia, które dominuje z tego względu,
że należy do nich premier Nouri al-Maliki.
Irackie ugrupowanie Sunnitów, które dominowało do 2003 roku narzeka, że
zostało zmarginalizowane przez rząd N. Maliki.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27847498

KRYZYS UKRAIŃSKI, Prezydent Petro Poroshenko zapowiada odwet po
zestrzeleniu przez separatystów samolotu wojskowego, w wyniku czego zginęło
49 osób
Minister spraw wewnętrznych poinformował, że samolot transportowy Ilyushin76 podczas lotu nad miastem Luhansk dostał się pod ostrzał przeciwlotniczy.
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Przedstawiciele ministerstwa spraw wewnętrznych prowadzą śledztwo w jaki
sposób separatyści dokonali zestrzelenia samolotu; zgodnie z raportem
doszło do tego przy pomocy trzech pocisków typu „Stinger” albo karabinu
maszynowego dużego kalibru.
Samolot przygotowywał się do lądowania, mając na pokładzie żołnierzy i
sprzęt wojskowy.
Wszyscy na pokładzie 9 członków załogi i 40 żołnierzy zginęło.
Tymczasem Moskwa zareagowała gniewem na gwałtowne protesty przed swoją
ambasadą w Kijowie, w której wybito szybę rozdarto flagę rosyjską.
Jak dotąd podczas trwania "operacji antyterrorystycznej" w ciągu ponad 2
miesięcy zginęło ponad 270 osób
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27849435

AFGANISTAN, Miliony mieszkańców oddały swój głos w wyborach prezydenckich
następcy Hamida Karzaia, który sprawuje urząd o d 2001 roku
Oddziały Talibów, które zagroziły przeszkodzeniem w przeprowadzeniu wyborów
przeprowadziły ataki, w których zginęło co najmniej 46 osób na terenie
całego kraju.
Do głosowania poszło ponad 7 milinów osób, informują władze.
Wyborcy wybierają pośród byłym ministrem spraw zagranicznych Abdullah
Abdullah a byłym ekonomistą z Banku Światowego Ashrafem Ghani.
Obecne wybory odbędą się po raz pierwszy w historii Afganistanu kiedy
władza zostanie przekazana z rąk jednego wybranego przywódcy do rąk jego
sukcesora.
W pierwsze rundzie A. Abdullah zdobył 45% głosów natomiast A. Ghani 31,6%
- żadne z kandydatów nie zdobył 50% poparcia aby nie było konieczności
przeprowadzenia kolejnej rundy.
Pierwsze wyniki są spodziewane 2 lipca a ostateczne 22 lipca.

Do końca tego roku z kraju ma zostać wycofanych większość zagranicznych
żołnierzy.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27844674
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FRANCJA, Strajk na kolei wstrzymał ruch wielu pociągów
Strajk rozpoczął się we wtorek i jest jednym z najdłużej trwających.
Zostało wstrzymanych kursów około połowy pociągów inter-city oraz jeszcze
więcej pociągów kursujących na trasach lokalnych.
Związki zawodowe sprzeciwiają się planom rządu polegającym na połączeniu
kolejowego operatora SNCF z siecią kolejową RFF. Pracownicy uważają, że
doprowadzi to do zwolnień.
Strajk może dotyczyć przede wszystkim uczniów i studentów, którzy wkrótce
będą zdawać egzaminy końcowe w szkołach i na uczelniach.
Eurostar odpowiadający za kursowanie pociągów przez tunel pod Kanałem La
Manche nie zanotował przestojów.
Prezydent Francois Hollandde nalega, aby związkowcy wrócili do pracy.
Oni sami jednak uważają, że proponowana operacja połączenia SNFC i RFF nie
została przeprowadzona ostatecznie i chcą, aby rząd przejął zadłużenie obu
firm w wysokości 40 miliardów euro (54 miliardy dolarów).
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27834569

Świętej pamięci fundraiser Stephan Sutton została członkiem MBE (Late
teenage cancer fundraiser Stephen Sutton has become an MBE in a Queen's
Birthday Honours List which also recognises actor Daniel Day-Lewis with a
knighthood)

http://www.bbc.com/news/uk-27830525

13.VI

KRYZYS UKRAIŃSKI, Po ciężkich walkach we wschodniej Ukrainie siły rządowe
przejęły z powrotem kontrolę nad portowym miastem Mariupol

Podaje się, że 5 prorosyjskich rebeliantów zostało zabitych i 4 żołnierzy
ukraińskich rannych w rejonie Donetska.
Minister spraw wewnętrznych Arseny Avakov poinformował, że siły rządowe
wywiesiły flagę narodową w Mariupolu.
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Prezydent Petro Poroshenko wydał rozkazy dotyczące miasta, które leży nad
morzem Azowskim na południu regionu donieckiego, czyniąc je tymczasową
stolicą rejonu zamiast Donetska, który znajduje się pod kontrolą
rebeliantów.
Tymczasem nie ma śladu zgody odnośnie dyskusji na temat gazu kila dni przed
upływem terminu zapłaty Rosji.
Premier Ukrainy Arseniy Yatsenyuk wydał polecenia, aby przygotować rezerwy
na skutek spodziewanego odcięcia od dostaw począwszy od poniedziałku.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27829773

12.VI

Mark Doyle, Afryka Zachodnia powinna zalegalizować narkotyki

Komisja Zachodniej Afryki ds. narkotyków (The West Africa Commission on
Drugs) informuje, że kartele podkopują region wykorzystując go do
transportu kokainy.
Komisja na czele której stoi były prezydent Nigerii Olusegun Obasanjo
uważa, że z kartelami należy się rozprawić, ale karanie pojedynczych ludzi
biorących narkotyki nie skutkuje.
Wysiłki podejmowane do tej pory, aby powstrzymać transport kokainy z krajów
Ameryki Łacińskiej, w których jest wytwarzana do jej odbiorców w Stanach
Zjednoczonych i Europie powoduje, że przestępcy znaleźli nowych nowe drogi
w Afryce Zachodniej.
Dramatyczne wydarzenia jak rozbicie się samolotu pełnego kokainy w Mali w
2009 roku (http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8364383.stm ) skłoniły
władze do zajęcia się problemem.
Wedle nowego raportu podpisanego przez byłego sekretarza ONZ Kofi Annan,
szacuje się, że wartość rocznego handlu kokainą w Afryce Zachodniej jest
warta 1,25 miliarda dolarów więcej niż wartość inwestycji zagranicznych w
rejonie.
Większość krajów Afryki Zachodniej stosuje surowe prawa za używanie
narkotyków
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W niektórych przypadkach kary więzienia za posiadanie narkotyków tylko na
własny użytek kara więzienia wynosi od 10 do 15 lat.
Ale w krajach gdzie procesy toczą się bardzo wolno, czytamy w raporcie
komisji, ludzi są zatrzymywani na długi okres tuż przed rozpoczęciem
właściwego procesu i czasami są zwalniani tylko po wręczeniu łapówki.
W Gwinei za posiadanie narkotyków każe się grzywną lub więzieniem.
To oznacza, że handlarze narkotyków unikają kary poprzez wniesienie opłaty
- często korumpując urzędników w czasie procesu - gdy tymczasem osoby
biorące narkotyki, które nie są w stanie zapłacić pozostają w więzieniu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-27786845

BRAZYLIA, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zaczynają się w czwartek gospodarz zagra przeciwko Chorwacji
W trwających miesiąc rozgrywkach zmierzą się drużyny z 32 krajów, finał
odbędzie się w Rio 13 lipca.
W ubiegłym roku pond milion ludzi protestowało na ulicach brazylijskich
miast przeciwko nadmiernym wydatkom na mistrzostwa świata
(http://www.bbc.com/news/world-latin-america-22992410 )
Rząd kraju chce, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się i prezydent
Brazylii Dilma Rousseff zapowiedziała, że nie zgodzi się aby dopuścić do
tego, aby przemoc towarzyszyła Mistrzostwom Świata.
Zostaną dodatkowo rozmieszczone tysiące policjantów i żołnierzy, aby
upewnić się, że mecze odbywają się bez przeszkód.
Miasto gospodarz napotkało na problemy związane z chaosem komunikacyjnym
spowodowanym pięciodniowym zatrzymaniem ruchu w tym tygodniu.
Kiedy jeden problem zniknął pojawił się następny, kiedy pracownicy lotniska
w drugim co do wielkości mieści Brazylii Rio de Janeiro zapowiedzieli 24godzinny strajk rozpoczynający się o północy w środę.

(ź)
http://www.bbc.com/sport/0/football/27779059

A jaki sposób zbrojne oddziały zajmują miasta w Iraku?
(How can militants take over Iraqi cities?)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25588623
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Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazują związek pomiędzy
jedzeniem czerwonego mięsa a zachorowaniami na raka piersi u kobiet
(US study links red meat consumption to breast cancer)

http://www.bbc.com/news/health-27790484

11.VI

KRYZYS IRACKI, Aż 500 000 ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia miasta
Mosul po tym jak oddziały islamskie przejęły nad nim kontrolę, informuje
International Organization for Migration
(https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-

briefing-notes/pbn-2014/pbn-listing/iom-tracks-iraqi-displacementas.html )
Ich oddziały były pośród uciekających osób kiedy członkowie dżihadu z ISIS
zajęły miasto i większość prowincji Nineveh.
Zajęto siedzibę tureckiej misji w Mosulu oraz dziesiątki konsulatów.
Premier Nouri Maliki poprosił parlament o wprowadzenie stanu wyjątkowego.
Mieszkańcy Mosulu - drugiego pod względem wielkości miasta w Iraku informują, że na budynkach są flagi dżihadu i reprezentanci grup zbrojnych
zapowiedzieli przez megafony, że „przybyli wyzwolić miasto"
ISIS w IRAKU
Islamskie państwo Iraku i Lewantu (The Islamic State of Iraq and the
Levant)posiada od 3 000 do 5 000 bojowników i jest iracką organizacją
powiązaną z al-Qaeda.
ISIS wykorzystuje impas panujący pomiędzy rządem Iraku a mniejszością
arabskich Sunnitów, którzy uważają, że premier Nouri Maliki należący do
Shia zmonopolizował władzę.
ISIS już przejął Ramadi i Falluja, ale przejęcie Mosulu jest znacznie
większym osiągnięciem niż wszysto co do tej pory osiągnął.
Organizacją kieruje mało znany Abu Bakr al-Baghdadi - postać uważana za
taktyka i dowódcę na polu walki. Kiedyś był przywódcą al-Qaeda w Iraku jednej z grup, która później przekształciła się w ISISI

(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27789229

KOREA POŁUDNIOWA, Tysiące funkcjonariuszy policja rozpoczęło przeszukanie
religijnego kompleksu w celu znalezienia zbiegłego miliardera Yoo Byung-eun
poszukiwanego w związku z katastrofą promu Sewol
W czasie szturmu na kompleks w Anseong mieście należącym do Yoo Byung-eun,
który jak się sądzi jest właścicielem firmy odpowiedzialnej za rejsy promu
zatrzymano 4 wyznawców oskarżonych o pomoc w jego ucieczce.
Kiedy nad kompleksem latały samoloty 200 członków kościoła protestowało
przeciwko akcji policji.
Niektórzy z wyznawców trzymało transparent z napisem: „Będziemy chronić Yoo
Byung-eun nawet jeśli 100 000 wyznawców zostanie aresztowanych".
Prezydent Geun-Hye przekonywała policję i prokuratorów aby zintensyfikować
narodową obławę na Yoo Byung-eun.
Yoo Byung-eun l.74 znana postać religijna jak się sadzi jest właścicielem
społki Chonghaejin Marine, która ponosi odpowiedzialność za eksploatacją
promu Sewol.
Podczas akcji policji setki wyznawców zbudowały barykadę od frontu
kompleksu ale nie próbowali zatrzymać funkcjonariuszy od wejścia do środka,
poinformowała agencja Yonhap.
Wyznawcy tłumaczyli, że kościół nie ma nic wspólnego z zarzutami stawianymi
przez śledczych.
Podobna akcja związana z wejściem na teren kościoła miała miejsce w maju
ale nie natrafiono na ślad Yoo Byung-eun.
Władze Korei Południowej wyznaczyły nagrodę za informację na temat miejsca
jego pobytu w wysokości prawie 500 000 dolarów.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27790275

BRAZYLIA, Prezydent kraju Dilma Rousseff informuje, że jej kraj jest gotowy
na mistrzostwa, które rozpoczynają się w czwartek
W telewizyjnym wystąpieniu powiedziała, że „pesymiści" zostali pokonani
przez determinację Brazylijczyków.
W Brazylii od lat protestowano przeciwko złemu zarządzaniu i przeznaczaniu
zbyt wielkiej ilości środków na mistrzostwa.
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Strajk w metro również zagraża zakłóceniom w meczu otwarcia w San Paulo.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27789775

Eric Cantor przegrał w pierwszych wyborach do Partii Republikańskiej w
Wirginii na rzecz rywala ze skrzydła populistycznej Tea Party
(US House Majority Leader Eric Cantor has lost a Virginia Republican Party
primary election to a challenger from the party's populist Tea Party wing)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27789112

10.VI

NIEMCY, Sześć osób zginęło podczas gwałtownych burz w zachodniej części
kraju
W najtragiczniejszym wypadku zginęły trzy osoby, kiedy drzewo przewróciło
się na ogrodową szopę w mieście Duesseldorf gdzie osoby próbowały znaleźć
schronienie poinformowały służby ratownicze.
W Cologne i Krefeld rowerzyści zostali zabici przez upadające drzewo a 6
osoba zginęła podczas sprzątania ulicy w Essen.
Burze nastąpiły po falach gorąca, która panowały podczas weekendu.
W mieście Duesseldorf zarejestrowano
godzinę.

wiatry wiejące z prędkością 270 km na

Zniszczenia dotknęły również Dolną Saksonię.
W czasie weekendu w Niemczech zanotowano temperaturę w wysokości 36 stopni
najwyższą jak dotąd o tej porze roku.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27776189

POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2014

38

(nr 15)

Korea Południowa, 15 członków załogi promu Sewol jest sądzonych za
spowodowanie śmierci co najmniej 192 osób, w większości uczniów podczas
katastrofy, która wydarzyła się w kwietniu
Kapitan Lee Joon-seok l.69, oraz trze inni są oskarżeni o "spowodowanie
śmierci poprzez celowe zaniedbanie.
Obrońca kapitana powiedział, że nie był on w stanie powstrzymać firmy przed
spowodowaniem przeładowania promu i dodał, że nie chciał on dopuścić do
wypadku.
Proces koncentruje się na kapitanie ucieczce kapitana Lee i jego załogi z
tonącego statku gdy w tym czasie setki pasażerów pozostawały uwięzione w
środku.
Jeśli wina zostanie mu udowodniona kapitan Lee i 3 członków załogi mogą
zostać skazani na karę śmierci, ale obserwatorzy uważają, że jest to mało
prawdopodobne.
Ciągle trwa obława na zbiegłego biznesmana, Yoo Byung-Eun, który miałby być
właścicielem Chonghaejin Marine spółki, która nadzorowała rejs promu.
Policja aresztowała dyrektorów operatora promu, ale jeszcze nie postawiono
im zarzutów.
W związku z całą sprawą pani prezydent Park Geun-hye musiała wskazać nowego
premiera, po rezygnacja poprzedniego szefa rządu.
We wtorek pani prezydent nominowała byłego dziennikarza Moon Chang-geuk.
Ostateczny bilans katastrofy wynosi 292 osoby zmarłe oraz 12 zaginione.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27774838

UKRAINA, Prezydent Petro Porochenko polecił utworzyć tzw. korytarze
humanitarne aby ludność cywilna mogła opuścić obszary na których toczą się
walki
Szacuje się, że tysiące ludzi opuściło swoje domy na skutek trwającego
konfliktu.
Rosyjski minister spraw zagranicznych Sergei Lavrov optymistycznie przyjął
decyzję prezydenta Ukrainy, ale powiedział, że najważniejszy jest rozejm.
W swoim wystąpieniu inauguracyjnym w niedzielę P. Poroshenko obiecał, że
utworzy bezpieczne przejście dla „rosyjskich oddziałów" spoza Ukrainy.
W krótkim oświadczeniu wydanym we wtorek jego kancelaria rozwinęła wątek
informując, że "aby uniknąć kolejnych ofiar w strefie operacji
antyterrorystycznej, prezydent nakazał odpowiedzialnym ministrom podjąć
wszystkie niezbędne kroki dla ludności cywilnej aby ta mogła bezpiecznie
opuścić teren walk".
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Rząd ma również zapewnić transport, żywność i lekarstwa dla władz lokalnych
aby mogły poradzić sobie ze spodziewanym napływem ludności do inne części
kraju.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27776186

A. Merkel i D. Cameron w walce o kandydaturę przewodniczącego Komisji
Europejskiej)(Merkel and Cameron in battle over European Commission)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27774235

9.VI

KRYZYS UKAIŃSKI, Krwawe walki we wschodniej Ukrainie muszą się zakończyć w
„tym tygodniu", obiecał prezydent Petro Poroshenko
P. Poroshenko brał udział w rozmowach z udziałem wysłannika z Organization
for Security and Co-operation in Europe i rosyjskiego ambasadora na
Ukrainie.
Tymczasem w mieście Sloviansk i na jego obrzeżach trwają walki.
Strzały też było słychać w mieście Torez, media podały do wiadomości, że
tam również są ofiary.
Prorosyjscy separatyści w dalszym ciągu mają w swoich rękach liczne budynki
rządowe na wschodzie kraju pomimo trwającej "operacji antyterrorystycznej"
organizowanej przez siły rządowe.
Z innych wydarzeń: przedstawiciele z Ukrainy, Rosji i UE mają się spotkać
aby przedyskutować kwestię długu, który Moskwie jest winny Kijów za dostawy
gazu

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27757851
BRAZYLIA, pracownicy metra w największym mieście kraju San Paulo,
zagłosowali, że strajk będzie kontynuowany przez czas nieokreślony pomimo
decyzji sądu, który wezwał ich do powrotu do pracy
Zdaniem sądu związkowcy nadużyli swojej władzy.
Burmistrz San Paulo Geraldo Alckmin poinformował, że zwolni pracowników,
którzy nie przyjdą do pracy w poniedziałek..
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Od momentu zamknięcia większości stacji od czwartku San Paulo są straszne
korki.
Trwają dyskusje kiedy miasto przygotowuje się do meczu otwierającego
Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Brazylii.
Pracownicy metra żądają podwyżek pensji o 12,2%, podczas gdy
przedsiębiorstwo zarządzające i należące do państwa zaoferowało 8,7%.
Sąd w San Paulo orzekł, że związki zawodowe muszą zapłacić 100 000 reais
(45 000 dolarów) za pierwszy dzień strajku i 500 000 reais (220 000
dolarów) za każdy dzień od poniedziałku.
Co najmniej 70% pociągów powinno kursować w ciągu dnia a 100% w godzinach
największego szczytu rano i wieczorem.
Kilka godzin później związkowcy przeprowadzili głosowanie
kontynuować strajk.

i zdecydowali

Dwa związki zawodowe negocjują z przedsiębiorstwem zarządzającym metrem
informują, że jeśli ich żądania zostaną spełnionej strajk zostanie
odwołany.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27757619

David Cameron informuje, że w Westminsterze panuje polityczna zgoda co do
sprzeciwu wobec kandydatury Jean-Claude Junckera na przewodniczącego
Komisji Europejskiej (David Cameron says there is a political consensus in
Westminster against Jean-Claude Juncker becoming president of the European
Commission)

http://www.bbc.com/news/uk-politics-27757991

8.VI

WATYKAN, Papież Franciszek zachęcił przywódców Izraela i Palestyny, aby
okazali odwagę i doprowadzili do pokoju na Bliskim Wschodzie
Papież przemówił po wspólnej modlitwie w Watykanie, w której uczestniczył
prezydent Izraela Shimon Peres i jego palestyński odpowiednik Mahmoud
Abbas.
Papież podkreślił, że Watykan nie będzie się angażował w negocjacje
pokojowe pomiędzy dwiema stronami.
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Uprzednio rozmowy zostały zawieszone w kwietniu ze względu na zaciekłość
obu stron.
Po modlitwach obaj przywódcy zasadzili drzewko oliwne.
Strona watykańska wyjaśnia, że w działaniu papieża nie ma motywów
politycznych i nie należy spodziewać się żadnych konkretnych inicjatyw z
jego strony.
Papież Franciszek powiedział, że nie będzie mediatorem pomiędzy swoimi
gośćmi z Izraela i Palestyny. uważa, że to jest rola dyplomatów.
S. Peres i M. Abbas bardzo dobrze się znają - w 1993 roku w Oslo podpisali
układ pokojowy.
Prezydent Izraela spełnia przede wszystkim funkcję reprezentacyjną w
Izraelu i nie odgrywa formalnej roli w rozmowach pokojowych. Pod koniec
obecnego stanowiska zakończy pełnienie swojej funkcji.
Ale władze Izraela informują że rząd popiera jego podróż do Watykanu i
premier Benjamin Netanyahu pozostaje z nim w „ciągłym kontakcie".
Niedziele uroczystości modlitewne zostały przygotowane bardzo szczegółów i
połączyły jednocześnie modlitwy żydowskie, chrześcijańskie i muzułmańskie.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27754663

Syria może stać się „straconym państwem" podobnym do Somalii, uważa były
wysłannik ONZ(Syria could become a "failed state" similar to Somalia, the
former UN envoy to the country has predicted)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27754732

1 czerwiec (niedziela) – 7 czerwiec (sobota) 2014
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UKRAINA, Petro Poroshenko został zaprzysiężony na prezydenta kraju,
przygotowując plan na wprowadzenie pokoju w rozdartej konfliktem wschodniej
części kraju
48- letni potentat, który wygrał wybory 25 maja złożył obietnice ludziom na
wschodzie Ukrainy proponując utworzenie korytarza dla rosyjskich bojowników
aby mogli wrócić do domu i powiedział, że nie chce wojny ani zemsty.
Ale powiedział, że poinformował prezydenta Rosji, że Krym „zawsze będzie
ukraiński".
Część separatystów w odpowiedzi na przemówienie powiedziało, że nigdy się
nie podda.
Odpowiedź Rosji przyszła bardzo szybko: przedstawiciele Moskwy i Kijowa
mają się spotkać w niedzielę, aby przedyskutować kryzys na wschodzie
Ukrainy.
Petro Poroshenko potępił rządy Wiktora Janukowycza oskarżając go o
finansowy terroryzm na wschodzie twierdząc, że „jest w pełni
odpowiedzialny za obecną tam sytuację".
Przywódca separatystów w Luhansku Valery Bolotov powiedział, że nie wierzy
w amnestię obiecaną przez P. Poroshenko.
Tymczasem zgodnie z informacjami Białego domu prezydent Rosji i Stanów
Zjednoczonych przeprowadzili nieformalną rozmowę trwającą około 10-15
minut.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27745278

IRAK, Serie zamachów bombowych w stolicy kraju w Bagdadzie doprowadziły do
śmierci ponad 50 osób i pozostawiły wielu rannych
Co najmniej 8 odrębnych ataków miało miejsce w stolicy w ciągu jednej
godziny w sobotę wieczorem, głownie w sąsiedztwie Shia.
Nieco wcześniej uzbrojone oddziały wkroczyły na kampus uniwersytetu w
mieście Anbar na zachodzie kraju, biorąc kilkudziesięciu zakładników.
Sądzi się, że ugrupowanie reprezentuje odłam al-Qaeda - Islamskiego
Państwa Iraku i Lewantu (Islamist State in Iraq and the Levant )
Islamist State in Iraq and the Levant - ISIS
Grupa dżihadu utworzona w kwietniu 2013 roku rozwijająca się poza głównymi
ugrupowaniami al-Qaeda w Iraku
Kierowana przez Abu Bakr al-Baghdadi i liczy sobie od 3000 do 5000
bojowników.
Najbardziej aktywna w Iraku i Syrii gdzie prezprowadziła dziesiątki
krwawych zamachów.
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Na terenach, które są pod jej wpływami narzuca surowe prawo islamskie
(http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24179084 )

Od piątku w walkach na Mosul pomiędzy bojownikami Sunnitów i oddziałami
rządowymi zginęło Kilkadziesiąt osób.
Według ONZ w minionym roku zginęło ponad 8 000 ludzi, najwięcej od 2007
roku.
Rząd oskarża o eskalację rozlewu krwi oddziały Sunnitów, łącząc ich z
konfliktem w pobliskiej Syrii. Ale krytycy obwiniają kierowany przez Shia
rząd premiera Nouri Maliki o doprowadzenie do alienowania irackich
Sunnitów.
Żadna z grup nie przyznaje się do przeprowadzenia ataków ale ugrupowania
Sunnitów często za cel przyjmowały członków Shia w minionym roku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27750990

Sąd apelacyjny w Kairze unieważnił skazanie 4 egipskich policjantów za
śmierć 37 zatrzymanych rok temu w sierpniu
(An appeals court in Cairo has overturned the conviction of four Egyptian
policemen over the deaths of 37 detainees last August)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27748355

6.VI

WIELKA BRYTNIA, FRANCJA, Prezydent Francji Francois Holland poprowadził
uroczystości związane z upamiętnieniem lądowania Aliantów w Normandii
Spotkał się w pobliżu Bayeaux z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem
Obamą, który powiedział, że wolność została „wypisana krwią" na francuskich
plażach.
Królowa złożyła wieniec podczas ceremonii na cmentarzu Commonwealth War
Graves Cemetery gdzie sama wraz z księciem Edinburgh, księciem Karolem i
księżną Kornwalii również spotkali się z weteranami
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Podczas swojego przemówienie na cmentarzu żołnierz amerykańskich prezydent
F. Holland powiedział, że każdy człowiek, który brał udział w dniu D-Day
jest „bohaterem".
Częścią uroczystości, w której będą uczestniczyć m.in. premier Wielkiej
Brytanii Dawid Cameron oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel będzie salwa w
powietrze z 21 karabinów.
Prezydent Rosji Władymir Putin będzie na ceremonii wraz z księciem Karolem,
który według doniesień skrytykował przywódcę Rosji podczas rozmowy z
kobietą w czasie podróży w Kanadzie

(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-27727518

KRYZYS UKRAIŃSKI, Przywódcy grupy G7 przekonują Rosję, aby rozpoczęła
rozmowy z nowymi władzami w Kijowie, w celu zakończenia kryzysu na
wschodzie Ukrainy
Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama i premier wielkiej Brytanii
David Cameron powiedzieli, że Moskwa musi uznać Petro Poroshenko, który
obejmie urząd w niedzielę.
Przywódcy grupy G7 w czasie spotkania w Brukseli poinformowali, że w pełni
popierają P. Poroshenko nowego prezydenta Ukrainy.
Później w Paryżu D. Cameron spotkał się z prezydentem W. Putinem
przekazując mu „wyraźne i stanowcze informacje"
Obaj przywódcy spotkali się na lotnisku Charlesa de Gaulle'a w Paryżu.
Było to pierwsze spotkanie twarzą w twarz prezydenta Rosji z przywódcą
zachodnim od momentu rozpoczęcia kryzysu.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27719728

Spodziewający się swojej nominacji na przewodniczącego Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker skrytykował brytyjską prasę twierdząc, że uwaga, którą
mu poświęcają jest „aktem desperacji"
European Commission presidential hopeful Jean-Claude Juncker has criticised
the British press, saying their attention on him was a "rather desperate
move

http://www.bbc.com/news/uk-politics-27727008

POLSKI PORTAL 1-30 czerwiec 2014

45

(nr 15)

Kilka osób zostało rannych po starciu grup Sikhów w świątyni India's
Golden Temple podczas odprawiania nabożeństw upamiętniających krwawą
ofensywę wojskową w 1984 w tym miejscu
(Several people have been injured after Sikh groups brandishing swords
clashed at India's Golden Temple as special prayers were held to mark the
deadly military offensive there in 1984)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27727812

Minister spraw zagranicznych Laurent Fabius potwierdził, że kontrowersyjna
sprzedaż dwóch okrętów wojennych dla Rosji dojdzie do skutku, gdyż wiele
miejsc pracy jest zagrożonych
(French Foreign Minister Laurent Fabius has confirmed the controversial
sale of two warships to Russia will go ahead, saying many jobs are at
stake)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27729578

Odkryto rolę jaką spełnia sen w procesach związanych z pamięcią
(Sleep's memory role discovered)

http://www.bbc.com/news/health-27695144

5.VI

BELGIA, Przywódcy grupy G7 uprzemysłowionych państw podczas spotkania w
Brukseli poinformowali, że są przygotowani na nałożenie kolejnych sankcji
na Rosję w związku z jej działaniem na Ukrainie
W zbiorczym oświadczeniu potępiono Moskwę za „eskalowanie przemocy" w
stosunku do suwerennego państwa ukraińskiego.
Szczyt G7 zbiera się po raz pierwszy odkąd Rosja została wyłączona z grupy
za sprawą aneksji Krymu w marcu.
W czwartek przywódcy dyskutują na temat globalnej sytuacji ekonomicznej,
zmian klimatycznych i innych.
Chociaż prezydent Rosji Władymir Putin nie uczestniczy w szczycie w
Brukseli, odbędzie on rozmowy z kilkoma przywódcami G7 - nie włączając w to
prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy - w późniejszym terminie w
Paryżu.
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W czasie pobytu w Polsce prezydent B. Obama ostrzegł Moskwę przed tym co
określił jako „nieczyste metody" w stosunku do Ukrainy.
W odpowiedzi na oświadczenie G7 w sprawie Ukrainy rosyjski premier Dmitry
Medvedev oskarżył światowych przywódców o "cynizm bez granic" określając
wojskową operację zorganizowaną przez rząd ukraiński przeciwko separatystom
na wschodzie kraju tzw. „podjęciem doraźnych działań".
Przywódcy G7 zebrali się w Brukseli w środę, przy czym pierwotnie spotkanie
miało odbyć się w Sochi w Rosji.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27707518

WIELKA BRYTANIA, FRANCJA, Setki żyjących weteranów, uczestników operacji
lądowania w Normandii w czerwcu 1944 roku zebrały się po obu stronach
Kanału La Manche, aby świętować jej 70 rocznicę

Szacuje się, że tego dnia zginęło od 2500 do 4000 tysięcy żołnierzy
alianckich. (Według muzeum w Portsmouth zginęło 4413 żołnierzy alianckich

http://www.ddaymuseum.co.uk/d-day/d-day-and-the-battle-of-normandyyour-questions-answered#troops )

Po stronie niemieckiej straciło życie około 9000 tysięcy żołnierzy a 156
000 żołnierzy głownie z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady
wylądowało na plażach Normandii w jednym z kluczowych momentów II wojny
światowej.
Obecnie miasta mają francuskie nazwy, ale pięć plaż na których wylądowali
Alianci są ciągle określane jako: Utah, Omaha, Juno, Gold i Sword.
Podczas uroczystości upamiętniających D-Day Charlie Trech służący wtedy w
marynarce wojennej wspominał:
„Na drugi dzień miałem ukończyć 20 lat i myślałem, że tego nie doczekam” powiedział.
„W marynarce nie dostaniesz rumu aż nie ukończysz 20 lat tak więc myśłałem,
że nawet go nie spróbuję".
Siły alianckie przekroczyły Kanał La Manche w dniu D-Day 6 czerwca 1944
roku, (początkowo miał to być dzień 5 czerwca) co było jednocześnie
rozpoczęciem operacji Overlord i miało doprowadzić do pokonania III Rzeszy.
Atak został zaplanowany z Southwick House na północ od Porthsmouth, co było
miejscem wyjścia dla oddziałów, które zmierzały do Sword Beach.
Do końca dnia D-Day Alianci zdobyli przyczółek we Francji. W ciągu 11
miesięcy Niemcy zostały pokonane.
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Podczas uroczystości upamiętniającej premier Wielkiej Brytanii powiedział:
„Wkrótce po D-Day mój dziadek został ranny i wrócił do domu".
„Nigdy nie zapomnimy czego oni dokonali a tym bardziej długu, który wobec
nich mamy i dzięki temu zawdzięczamy im pokój i wolność, którą możemy się
teraz cieszyć."
Na uroczystość przybyło 17 przywódców państw.
Stowarzyszenie Weteranów Normandii (Normandy Veterans' Association)
poinformowało, że liczba ich członków spadła do około 600 z 15 000 i
zapowiedziało, że w październiku zakończy swoją działalność.

(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-27700479

Zbyt dużo światła w naszych sypialniach
(The plague of light in our bedrooms)

http://www.bbc.com/news/magazine-27661394

4.VI

POLSKA, Prezydent Stanów Zjednoczonych Barak Obama potępił rosyjską agresję
na Ukrainie
Przemawiając w Warszawie z okazji 25 rocznicy upadku komunizmu wskazał na
Polską demokrację jako na wzór dla sąsiedniej Ukrainy.
Adam Easton z BBC informuje, że amerykański prezydent przybył do Polski za
względu na wartość symboliczną.
Wcześniej spotkał się z prezydentem Ukrainy Petro Poroshenko i obiecał
pomoc w planach w przywróceniu pokoju w kraju.
Prezydent Stanów Zjednoczonych obiecał 3 miliony dolarów pomocy dla Kijowa,
która ma zostać przeznaczona m.in. na wyposażenie armii ukraińskiej w
kamizelki oraz noktowizory.
To kolejna pomoc, która następuje po obietnicy przekazania 18 milionów na
początku marca na żywność, ubrania, odbiorniki radiowe oraz inne
wyposażenie.
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Obecnie prezydent B. Obama jest w Brukseli na spotkaniu uprzemysłowionych
krajów G7, które pierwszy raz odbywa się bez Rosji kiedy ta została
usunięta z G8 w proteście przeciwko zajęciu Krymu.
W piątek Barak Obama ma uczestniczyć w 70 rocznicy lądowania w Normandii.
Tymczasem na Ukrainie separatyści zajęli 2 bazy wojskowe na wschodzie
Luhanska
(http://wwwnews.live.bbc.co.uk/news/world-europe-27693781 )
Nastąpiło to po ciężkich walkach, które rozpoczęły się we wtorek.
Starcia ciągle trwają w pobliżu miast: Krasny Liman i Sloviansk w rejonie
Donetska.
Źródła ukraińskie informują, że rebelianci próbują wyrwać się z pierścienia
sił rządowych.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27691607

NIGERIA, Zbrojne oddziały Boko Haram zabiły dziesiątki osób w ataku na
prowincję Borno w pn-wsch części kraju, dowiedziało się BBC (Suspected Boko
Haram militants have killed dozens of villagers in fresh attacks in Borno
state in north-eastern Nigeria, the BBC has learnt)

http://www.bbc.com/news/world-africa-27690687

Wizerunek Rosji uległ pogorszeniu (Russian image has deteriorated - BBC
World Service poll)

http://www.bbc.com/news/27685494

3.VI
SYRIA, Przeprowadzono wybory na terenach kontrolowanych przez siły rządowe

Prezydent Bashar al-Assad najprawdopodobniej zwyciężył i będzie sprawował
urząd po raz trzeci podczas 7-letniej kadencji.
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Punkty wyborcze zamknięto o północy (21:00 GMT), media rządowe podały, że
głosowanie zostało wydłużone o kilka godzin ze względu na wysoką
frekwencję.
Według analityków władze Syrii chcą rozwiązać kryzys poprzez głosowanie.
Korespondenci informują, że pozostali dwaj kandydaci Maher Hajjar i Hassan
al-Nouri nie są dobrze znani i nie mogli rywalizować z obecnym prezydentem
podczas kampanii przedwyborczej na równych zasadach.
W miastach i wioskach w czasie weekendu mieszkańcy poinformowali
korespondenta Paul Wood z BBC, że wybory nie mają dla nich znaczenie i że
prezydent Assad jest „rzeźnikiem" [...]
Premier Wael al-Halqi powiedział, że wybory były „historycznym dniem"
[...].
W niektórych punktach wyborczych były strzykawki lub igły dzięki którym
wyborcy wyrazić swój patriotyzm i oznaczyć krwią karty do głosowania,
Poinformowała Associated Press.
Odai al-Jamounai, 18 l., powiedział agencji informacyjnej, że wybrał
głosowanie z krwią "aby wyrazić moją miłość dla kraju i mojego przywódcy".

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27675343

HISZPANIA, Politycy przyjmą zasady postępowania i ustalą harmonogram
przejęcia korony przez księcia Felipe po abdykacji jego ojca króla Juana
Carlosa
Według marszałka Jesus Posada postępowanie powinno zostać zakończone przed
dniem 18 czerwca. Zostanie ustalony dzień koronacji.
Premier Mariano Rajoy w związku z głosami odnośnie przeprowadzenia
referendum powiedział, że monarchia ma „poparcie wśród znacznej większości
w Hiszpanii".
Chociaż 2 główne partie w parlamencie pozostają lojalne monarchii, zgodnie
z szacunkami gazety El Pais uznaje się, że co najmniej 86 %
parlamentarzystów jest za przygotowaniem specjalnej ustawy, które umożliwi
sukcesję korony.
Co mówi konstytucja
Artykuł 57, pkt 5 konstytucji z 1978 roku stanowi, że w przypadku
abdykacji, sukcesja musi zostać przeprowadzona a mocy "prawa naturalnego"
(organic law)
„Prawo naturalne", które jest stosowane w przypadku nowych okoliczności w
najbardziej podstawowych aspektach prawa i musi zostać zaaprobowane przez
większość wszystkich członków izby niższej izby parlamentu a nie tylko
przez większość.
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Po spotkaniu członków swego gabinetu M. Rajoy i jego ministrowie określili
specjalne kroki prawne, które zgodnie z konstytucją mają ułatwić sukcesję.
Prawo musi teraz zostać zaakceptowane przez parlament podczas głosowania
przez izbę niższą 11 czerwca i przez izbę wyższą 17 czerwca, jak informują
hiszpańskie media.
Nowy królem, który zostanie Felipe VI wraz z żoną Letizia odziedziczy
instytucję, która w ostatnich latach doświadczyła kilku skandali.
Nowy władca będzie musiał odmienić wizerunek władcy, który ostatnio
kojarzył się ze śledztwem związanym z powiązaniami biznesowymi jego siostry
i męża oraz podróżą do Botswany jego ojca w 2012, kiedy kraj dotknął
kryzys.
Książe Felipe oraz jego żona, obecnie znani jako książe i księżna Asturias
cieszą się dobrą opinią wśród Hiszpanów.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27672997

UE, NATO zapowiedziało zwiększenie swoich zdolności obronnych w odpowiedzi
na działania Rosyjskie na Ukrainie
Informacja pojawiła się kilka godzin po tym jak prezydent barak Obama
obiecał przeznaczenie 1 miliarda dolarów na cele wojskowe w Europie.
Rosja zapowiedziała wcześniej, że wycofa się z układu Rosja-NATO
(http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25468.htm)
podpisanego w 1997 roku jeśli dojdzie do rozmieszczenia wojsk NATO we
wschodniej i środkowej Europie.
W poniedziałek rosyjski wysłannik do NATO Alexandr Grushko zapowiedział, że
Moskwa rozważa wycofanie się ze współpracy oraz podjęcie „działań o
charakterze wojskowym" w razie rozmieszczenia sił NATO w Europie.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27675337

STANY ZJEDNOCZONE, Prezydent Barak Obama zapowiedział, , w czasie podróży
do Polski przekazanie środków w wysokości 1 miliarda dolarów na zwiększenie
zaangażowania USA w Europie
B. Obama, który spotka się z przywódcami NATO w związku z sytuacją na
Ukrainie, powiedział, że bezpieczeństwo europejskich sprzymierzeńców USA
jest "nietykalne".
W kwietniu do Polski zostało wysłanych 150 żołnierzy amerykańskich w celu
odbycia ćwiczeń i w związku ze wzrastającym napięciem z Rosją.
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B. Obama odwiedzi również Belgię i Francję w czasie swojej podróży.
Tymczasem ministrowie obrony NATO mają się spotkać w Brukseli aby
przedyskutować kwestie bezpieczeństwa w związku z działaniem Rosji na
Ukrainie.
Kreml zaprzecza, doniesieniom Zachodu, że wspiera separatystów na
wschodniej Ukrainie.
„Nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa Polsce jak również
bezpieczeństwo naszych sojuszników we wschodniej Europie jest podstawą dla
naszego własnego bezpieczeństwa[...]" B. Obama powiedział po inspekcji
połączonych jednostek amerykańskiej i polskich pilotów F-16.
Rozmawiając w czasie konferencji prasowej z polskim prezydentem Bronisławem
Komorowskim, B. Obama ostrzegł Rosję przeciwko prowokowaniu kolejnych
napięć na Ukrainie.
Powiedział, że Moskwa powinna użyć swoich wpływów aby odwołać separatystów
na wschodzie Ukrainy.
B. Obama potwierdził amerykańskie oddanie sprawie wspólnej obrony NATO,
zapowiadając przekazanie 1 miliarda dolarów (European Reassurance
Initiative).
Program, który pokryje koszty dodatkowej obecności wojsk amerykańskich w
Europie będzie wymagał zgody kongresu.
Stany Zjednoczone chcą również „większego partnerstwa" z takimi krajami jak
Ukraina i Mołdawii, dodał.
Prezydent Polski B. Komorowski powiedział, że Polska zwiększy budżet
przeznaczony na wojsko o 2% PKB.
Członkowie NATO zapowiedzieli przeznaczenie 2% swojego PKB na obronność.

Kraje które dokonały tego, bądź zwiększyły ilość środków w 2013 roku:

Stany Zjednoczone 4,4%
Wielka Brytania 2,4 %
Grecja 2,3 %
Estonia 2%

Kraje, które przeznaczyły mniej środków w 2013 roku:

Francja 1,9%
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Turcja 1,8%
Polska 1,8%
Niemcy 1,3%

(Ź): NATO:

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_topics/20140224_14022
4-PR2014-028-Defence-exp.pdf

We Francji przywódca Stanów Zjednoczonych weźmie udział w upamiętnieniu 70
rocznicy lądowania w Normandii.
Prezydent Rosji Władymir Putin również jest zaproszony, ale Biały Dom
poinformował, że przywódca Stanów Zjednoczonych i Rosji nie odbędą
formalnych dwustronnych rozmów.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27671691

2.VI

HISZPANIA, Król Juan Carlos zapowiedział, że po blisko 40 latach abdykuje
„Na pierwszym miejscu musi się znaleźć nowe pokolenie... młodsi ludzie z
nową energią" powiedział 76-letni król w przemówieniu telewizyjnym.
Tron przejmie jego syn książe Felipe, 45 l.,
Przez większość swoich rządów Juan Carlos był uważany za jednego z
najbardziej popularnych monarchów na świecie, ale ostatnio Hiszpanie
stracili do niego zaufanie.
Jego reputacja została osłabiona przez długie śledztwo w sprawie korupcji
dotyczącej powiązań biznesowych jego córki i jej męża.
Poparcie dla króla spadło kiedy wyszło na jaw, że pojechał na luksusowe
polowanie na słonie w Botswanie w kwietniu 2012 roku, kiedy kraj był w
środku kryzysu finansowego.
Juan Carlos przejął tron po śmierci generała Francisco Franko, prawicowego
dyktatora, który rządził krajem przez 36 lat po zwycięstwie sił
republikańskich w hiszpańskiej wojnie domowej.
Król był pierwszym koronowanym hiszpańskim monarchą przez 44 lata.
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27662301

STANY ZJEDNOCZONE, Administracja Baraka Obamy zaproponowała wprowadzenie
nowych reguł związanych z eksploatacją elektrowni, w których spala się
węgiel, aby ograniczyć skutki globalnego ocieplenia
Plan Czystej Energii (Clean Power Plan) zaproponowany przez Agencję Ochrony
środowiska (Environmental Protection Agency) zakłada ograniczenie emisji
węgla o 30% do roku 2030.
645 stronicowy zapis reguł do
realizacji(http://www2.epa.gov/sites/production/files/201405/documents/20140602proposal-cleanpowerplan.pdf) jest opracowaniem,
do którego prezydent Barak Obama planuje nakłonić Indie i Chiny.
Państwa muszą przyjąć pierwsze założenia do czerwca 2016 roku.
Zasady zmierzające do ograniczeń mówią o redukcji emisji o 30% poniżej
poziomu z 2005 roku, który według EPA odpowiada emisji, do której dochodzi
kiedy dostarcza się energii do ponad połowy domów w Stanach Zjednoczonych
przez jeden rok.
Zanieczyszczenie ditlenkami siarki, tlenkami azotu może również zostać
zredukowane o 25% jako dodatkowa korzyść, napisała EPA.
Jak dotąd prezydent demokrata nie był w stanie przekonać republikanów w
Kongresie aby podjąć działania na rzecz procesów legislacyjnych dotyczących
zmian klimatycznych.
W 2010 roku próba demokratów na wprowadzenie ustawy ograniczającej emisję
ditlenku węgla i zezwalającej koncernom na sprzedaż emisji gazów została
zablokowana przez republikanów w senacie.
Teraz administracja Baraka Obamy opiera się na ustawie z 2007 US Supreme
Court ruling, która oddaja EPA część uprawnień wykonawczych rządu USA w
ręce Baraka Obamy, pełnomocnictwo zgodnie z którym może regulować poziom
emisji ditlenku węgla zgodnie z Ustawą o czystym powietrzu (Clean Air ACt)
bez działania ze strony kongresu.
Jednak przedstawiciele obydwu izb przyrzekli, że spróbują zablokować
ustawę, w tym reprezentujący republikanów i demokratów z Zachodniej
Wirginii, która jest zależna od węgla.
Nie wszystkie stany miałyby wprowadzić 30% redukcję. Zachodnia Wirginia
musi wprowadzić ograniczenia na poziomie 19%. A inna stany nawet więcej
jak np. Nowy Jork - 44%. Ale Nowy Jork jest jednym z kilku stanów, które
już zaczęły wprowadzać ograniczenia.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27645569
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TAJLANDIA, Rządząca hunta wojskowa zapowiedziała przeprowadzenie szeregu
zmian mających zażegnać kryzys ekonomiczny, dwa tygodnie po tym jak
generałowie przejęli władzę
Marszałek Prajin Juntong poinformował, że priorytetem jest przywrócenie
zaufania inwestorów oraz wprowadzenie dyscypliny finansowej.
Pomimo obecności wojska na ulice wyszły małe grupki protestujących.
Armia przejęła władzę 22 maja tłumacząc, że trzeba przywrócić stabilizację.
Wojsko zatrzymało na kilka dni najważniejszych polityków oraz zakazało
organizowania zebrań większym grupom niż 5 osób.
Demonstranci protestujący przeciwko działaniu armii pojawili się w
Bangkoku.
Armia faktycznie zapieczętowała centrum handlowe w stolicy w niedzielę
spodziewając się znacznych protestów.
Dowódca armii generał Prayuth Chan-ocha poinformował w piątek, że
najbliższym roku nie odbędą się wybory aby dać czas pojednanie i na
przeprowadzenie reform.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-27659447

INDIE, Na południu kraju powstał nowy region - Telangana

Andhra Pradesh formalnie podzieliła się na 2 części, z których północną
przekształciła się w nowy stan (Telangana) pod względem podziału
administracyjnego.
Doszło do tego na skutek protestów mieszkańców Telangana, których zdaniem
ich region od dawna był zaniedbywany i nikt się nim nie interesował.
Talanga formalnie powstała o północy czasu lokalnego i stała się 29 stanem.
Wraz z populacją 35 milionów składa się z 10 byłych dystryktów wchodzących
w skład Andhra Pradesh i miasta Hyderabad.
Wyższa izba parlamentu Indii zgodziła się na utworzenie nowego stanu w
lutym pomimo sprzewicu Congress Party, która rządziła w Andhra Pradesh.
Po akceptacji ze strony parlamentu Wtedy stojący na czele Andhra Pradesh Kiran Kumar Reddy poddał się do dymisji.
Przeciwnicy nie są zadowoleni, że Hyderabad, który jest główną siedzibą
technologii informatycznej i przemysłu farmaceutycznego dla wielu
koncernów, będzie pełnił rolę dzielonej stolicy.
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Po 10 latach Andhra Pradesh ma nadzieję, na rozwój nowej stolicy.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27658817

Samolot napędzany energią słoneczną , który obleci świat dokoła w 2015
roku odbył swój pierwszy lot (A solar-powered plane that will be taken on a
round-the-world journey in 2015 has made its inaugural flight)

http://www.bbc.com/news/science-environment-27659068

1.VI
BELGIA, Według prokuratorów za atak w muzeum żydowskim i strzelaninę jest
odpowiedzialny obywatel francuski, co potwierdziło nagranie wideo

Mehdi Nemmouche, l.29,
Marsylii.

został aresztowany w piątek na stacji kolejowej w

Paryski prokurator Francois Molins poinformował, że podejrzany ponosi
odpowiedzialność za atak 24 maja, w którym zginęły 3 osoby a jedna jest w
stanie krytycznym.
Powiedział, że M. Nemmouche spędził ponad jeden rok w Syrii i ma
powiązania z radyklanymi islamistami.
Policja znalazła w posiadaniu podejrzanego karabin Kałasznikowa i pistolet,
który najprawdopodobniej został użyty w czasie strzelaniny, poinformował
prokurator na konferencji prasowej w niedzielę.
Oprócz broni znaleziono również białą flagę na którym był napis: Islamskie
Pństwo Iraku i Lewnatu (Islamic State of Iraq and the Levant), grupy
dżihadu walczącego w Syrii, poinformował F. Molins.
M. Nemmouche miał również kamerę z 40 sekundowym nagraniem, na którym
został zarejestrowany obraz na którym widać broń i słychać głos, który mówi
o odpowiedzialności za zabójstwo, przy jednoczesnym wyrażeniu żalu, że nie
udało się nagrać samej strzelaniny.
M. Nemmouche francuski nacjonalista z Roubaix miasta na północy kraju
został aresztowany na stacji w Marsylii. Pociąg jechał z Amsterdamu do
Brukseli.
Został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa i usiłowania zabójstwa.
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M. Nemmouche spędził pięć lat w więzieniu za rabunek i został zwolniony w
grudniu 2012, poinformował F. Molins.
W więzieniu zapoznał się z kręgami radykałów islamskich, a po zwolnieniu z
więzienia wyjechał na rok do Syrii. W marcu wrócił do Europy.
Trzy osoby zostały od razu zabite, kiedy napastnik otworzył ogień w
ruchliwym rejonie Sablon w stolicy Belgii 8 dni temu. Ofiarami była
izraelska para , 50 l., i francuska wolontariuszka. Belg,
najprawdopodobniej pracownik muzeum został krytycznie ranny.
W Belgii mieszka 42 000 Żydów z tego połowa mieszka w stolicy.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-27654505

UE, Niemiecki magazyn Der Spiegel poinformował, że brytyjski premier David
Cameron ostrzegł iż Wielka Brytania opuści UE jeśli były premier
Luksemburga Jean-Claude Juncker zostanie przewodniczącym Komisji
Europejskiej
D. Cameron powiedział, że ta nominacja doprowadzi do destabilizacji rządu
brytyjskiego i przesunie w czasie plany referndum odnośnie członkowstwa w
UE.
Downing Street jak dotąd nie skomentowała tego faktu.
J.C. Juncker poinformował niemiecką gazetę, że jego przeciwnicy nie powinni
„szantażować" UE.
Były premier Luksemburga, którego zacytował Bild - największa niemiecka
gazeta - jest pewny, że zostanie kolejnym przewodniczącym Komisji
Europejskiej.
Korespondenci tłumaczą, że D. Cameron na nieformalnym szczycie UE, który
odbył się w tym tygodniu wyraził się jasno, że zależy mu aby szefem Komisji
był reformator.
Partia European People's Party, na czele której stoi J.C. Juncker zdobyła
największą liczbę miejsc w parlamencie europejskim w majowym głosowaniu.
Centro - prawicowa ugrupowanie do którego również zaliczają się
Chrześcijańscy Demokraci niemieckiej kanclerza Angeli Merkel uzyskało 213
spośród 751 miejsc w parlamencie i wybrało J.C. Junckera na swojego
kandydata na przewodniczącego, aby został następcą Jose Manueal Brroso.
D. Cameron i kilku innych przywódców UE sprzeciwiają się tej nominacji.

Sylwetka Jean-Claude Juncker
Urodzony w 1954 r., premier Luksemburga w latach 1995- 2013
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Vetern polityki UE, który wspierał program sprawiedliwości społecznej
Wspiera integrację Europejską, odegrał dużą rolę we wprowadzeniu euro
Opowiada się za dofinansowaniem rolników UE
Jest za podpisaniem umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
Głównym rywalem J.C. Junckera jest Martin Schultz.

J.C. Juncker jest znany z roli jaką odegrał podczas podejmowania trudnych
decyzji odnośnie państw walczących z kryzysem.
J.C. Juncker nie jest przychylny renegocjacji relacji pomiędzy UE a Wielką
Brytanią.
Pozostali przywódcy, którzy są przeciw kandydaturze J.C. Junckera to m.in.
Frederik Reinfeld (Szwecja) i Viktor Orban (Węgry).

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-27653359
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