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29 lipiec (wtorek) – 28 lipiec (czwartek) 2014 

31.VII 

 

Międzynarodowy zespół naukowców medycyny sądowej przybył  

na miejsce katastrofy MH17 

  

Walki powstrzymywały przybycie ekipy przez prawie tydzień. 

Zdaniem przedstawicieli Australii około 80 ciał pozostaje  

na miejscu katastrofy. 

Po przybyciu na miejsce były słyszane eksplozje w pobliżu. 

Na Ukrainę przybyli również rosyjscy eksperci od spraw  

lotnictwa mając nadzieję, że również znajdą się na miejscu  

katastrofy. 

Tymczasem ukraiński parlament poparł potencjalne przybycie  

950 Holendrów i Australijczyków tworzących tzw. „uzbrojony  

personel". 
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Parlament odrzucił również rezygnację premiera Arseniy  

Yatsenyuka po upadku jego koalicji. 

Ujawniono nową serię sankcji UE w stosunku do Rosji. 

Separatyści mają spotkać się z delegacją ukraińską w piątek  

w Mińsku. 

Premier Malezji podczas swojej wizyty do Holandii poinformował, że do 

Kijowa przybyło 68 policjantów aby pomóc w śledztwie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28581722 

 

 

Inflacja Eurostrefy osiągnęła swój najniższy poziom od czasu szczytu 

kryzysu finansowego, obniżając swój poziom poniżej tego co Europejski Bank 

Centralny nazywa „strefą niebezpieczną" 

(Eurozone inflation has fallen to its lowest level since the height of the 

financial crisis, sliding further into what the European Central Bank (ECB) 

has described as a "danger zone") 

http://www.bbc.com/news/business-28583232 

  

 

Sankcje przeciwko Rosji: kto najbardziej ucierpi?(Russia sanctions: Who 

will be hurt the most?) 

http://www.bbc.com/news/business-28539928 

  

 

Prezydent Sierra Leone ogłosił stan wyjątkowy, aby zwalczyć epidemię wirusa 

Ebola (Sierra Leone's president has declared a public health emergency to 

curb the deadly Ebola outbreak) 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28579890 

 

30.VII 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28581722
http://www.bbc.com/news/business-28583232
http://www.bbc.com/news/business-28539928
http://www.bbc.com/news/world-africa-28579890
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Izrael zaatakował, prowadzoną przez ONZ szkołę, w której znajdowali się 

uchodźcy z Gazy pomimo ostrzeżeń, że są tutaj cywile, informuje ONZ 

 

Rzecznik ONZ Chris Gunness powiedział, że „świat jest oburzony" 

przeprowadzeniem ataku w wyniku, którego zginęło 15 osób a kilkadziesiąt 

zostało rannych. 

C. Gunness, który reprezentuje UN Relief and Works Agency (Unrwa) 

powiedział BBC, że Izraelowi wiele razy tłumaczono, że szkoła w Jabaliya 

obozie dla uchodźców jest miejscem schronienia dla osób, które opuściły 

swoje domy. 

„Naszym zdaniem izraelska artyleria ostrzelała naszą szkołę". 

Przedstawiciele armii izraelskiej poinformowali, że „wstępne dane sugerują, 

że bojownicy ostrzelali  przy użyciu moździerzy miejsce w pobliżu szkoły w 

Jabaliya". 

Następnie żołnierze ostrzelali miejsce skąd wystrzelono pociski 

moździerzowe. 

Wojsko informuje, że w godzinach 15.00 (12 GMT) - 19.00 zostanie 

wprowadzony rozejm. 

Tymczasem źródła palestyńskie podały, że 15 osób zginęło i 150 zostało 

rannych po ataku na targowisko w Gazie. 

Informują również o zniszczeniu portu i zaprzestania działania jedynej 

elektrowni. 

W Kairze mają się spotkać przedstawiciele frakcji palestyńskich: Hamasu, 

Fatahu i Islamskiego Dżihadu aby przedyskutować kwestię rozejmu. 

Do tej pory zginęło ponad 1300 Palestyńczyków i 55 Izraelczyków. 

Obecny konflikt pomiędzy Izraelem i bojownikami jest jak do tej pory 

najdłuższy. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28558433 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Wojsko ukraińskie informuje, że zajęło kluczowe miasto w 

pobliżu fortecy separatystów Donetska 

 

Regionalne władze w Donetsku informują, że w ciągu ostatnich 24 godzin 19 

osób zostało zabitych. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28558433


5 
 

Tymczasem zwiększa się wymiar sankcji w stosunku do Rosji. 

Obywatele Stanów Zjednoczonych nie będą już mogły wpłacać środków do trzech 

rosyjskich banków: VTB, Banku Moskawa i Rosyjskiego Banku Rolnictwa Russian 

Agriculture Bank (Rosselkhozbank). 

UE rozszerza swoje sankcje wymierzone w sektor naftowy, obronności i 

delikatnych technologii. 

Szczegóły sankcji teraz podawane są do wiadomości  w środę, dzień później 

niż się tego spodziewano. 

Sankcje zaczynają odnosić skutek; zauważa się spadek kursu rubla oraz 

wzrost oprocentowania informuje Daniel Sandford z BBC. 

Jeden z przedstawicieli Stanów Zjednoczonych poinformował BBC, ze centralny 

bank Rosji został zmuszony do wydanie dziesiątków miliardów dolarów aby 

bronić rubla. 

Pierwszym  odwetem ze strony Rosji było wprowadzenie zakazu na import 

większości warzy i owoców z Polski. 

Rosja kupuje od UE owoce i warzywa za sumę w wysokości ponad 2 miliardy 

euro, co czynie ten rynek największym eksporterem dl tych produktów. 

Polscy plantatorzy uważają, że zakaz ma podłoże polityczne ale Rosja 

tłumaczy, że jest związany z przyczynami sanitarnymi. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28559482 

 

 

Co najmniej 20 osób zginęło po obsunięciu się ziemi na 40 domów co 

spowodowało uwięzienie 200 osób w wiosce w zachodnich Indiach , informują 

źródła (At least 20 people are confirmed to have died after a  

landslide buried some 40 houses and trapped up to 200 people in a village 

in west India, officials say) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28559617 

  

 

Rząd Francji poinformował, że ewakuował obywateli Francji i Wielkiej 

Brytanii z Libbi na skutek walk pomiędzy siłami rządowymi i milicji 

(The French government says it has evacuated French and  

 

British nationals from Libya, as battles rage between government forces and 

militias) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28564637 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28559482
http://www.bbc.com/news/world-asia-28559617
http://www.bbc.com/news/world-europe-28564637
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Brytyjska służba zdrowia ma doświadczenie z zwalczaniu zagrożenia 

spowodowanego przez wirus Ebola, powiedział minister spraw zagranicznych 

Philip Hammond (The UK's health services have the experience to deal with  

the threat posed by the Ebola virus, Foreign Secretary Philip Hammond has 

said) 

 

http://www.bbc.com/news/uk-28558783 

 

 

29.VII 

 

Rosja pogwałciła układ dotyczący kontroli broni jądrowej z 1987 roku przez 

przeprowadzenie testów pocisków jądrowych, poinformowali przedstawiciele 

rządu Stanów Zjednoczonych 

Rosja przeprowadziła test pocisku łamiąc Układ o Broni Jądrowej Średniego 

Zasięgu (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) podpisanego w czasie 

Zimnej Wojny. 

Przedstawiciel STanwów Zjednoczonych nie podał większej ilości szczegółów 

co do załamania układu, ale nazwał go „bardzo poważnym". 

Dwustronne porozumienia zakazuje przeprowadzania testów pocisków o zasięgu 

pomiędzy 500 a 5500 km [http://www.state.gov/t/avc/trty/102360.htm] 

W styczniu New York Times poinformował, że przedstawiciele Stanów 

Zjednoczonych uważają, że Rosja rozpoczęła testowanie pocisków w 2008 r. 

W 1987 roku układ został podpisany pomiędzy prezydentem Stanów 

Zjednoczonych Ronaldem Reaganem a Mikhail Gorbachevem w ostatnich latach 

zimnej wojny informują korespondenci. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28538387 

 

 

KRYZYS W GAZIE, Izrael itensyfikuje ataki po ostrzeżeniu B. Netanyahu 

 

Ponad 100 Palestyńczyków zginęło po ostatnich atakach Izraela. 

http://www.bbc.com/news/uk-28558783
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28538387
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Trafiono jedyną elektrownię w Gazie. Najprawdopodobniej jeden z jej 

zbiorników paliwa zapalił się na skutek ostrzału ze strony czołgu i obiekt 

został zamknięty. 

Gaza oprócz niej otrzymuje dostawy prądu od Izraela i Egiptu. 

Przez ostatnie trzy tygodnie mieszkańcy Gazy mają prąd tylko prze kilka 

godzin dziennie - teraz sytuacja jeszcze się pogorszy. 

Zdjęcia przedstawiające bombardowanie Gazy  

[http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28547379] 

Izrael przechwycił rakiety nad środkową i południową częścią kraju. 

Poprzednio Hamas odzrucił propozycję rozejmu ze strony Palestyńczyków z 

Zachodniego Brzegu. 

 

Propozycja wyszła od Yasser Abed Rabbo z Organizacji Wyzwolenia Palestyny 

po tym jak Izrael przeprowadził serię krwawych ataków w nocy i we wtorek 

rano. 

Poinformował, że rozejm był bliski i powiedział, że przemawia w imieniu 

Hamasu, ale rzecznik ugrupowanie szybko temu zaprzeczył. 

„NIe zgadzamy się na żaden z warunków rozejmu" agencja  Associated Press 

zacytowała przywódcę Hamasu Mohammad Deif. 

„Nie ma rozejmu bez powstrzymania agresji i zakończenia oblężenia". 

Izraela i Egipt nałożyły blokadę na Gazę ograniczając transport towarów od 

2007 roku. 

Władze palestyńskie informują o śmierci 1156 osób w większości cywili, 

którzy zginęli w walkach od 8 lipca.  

Około 6700 jest rannych. Izrael stracił 53 żołnierzy i trzech cywili. 

Przedstawiciele Izraela informują, że zidentyfikowali ponad 30 tuneli, ale 

armia została postawiona w stan gotowości kiedy ostatniej nocy 5 żołnierzy 

zostało zabitych prze bojowników palestyńskich, którzy dostali się  

tunelem do Izraela. 

Było to 5 spośród 10 żołnierzy gdzie pozostałych 4 zostało zabitych przez 

ostrzał z moździerza  a kolejni w walce w południowej Gazie. 

Źródła palestyńskie poinformowały BBC, że zniszczono 55 domów w czasie 

nocnego bombardowania w wyniku czego ludzie zginęli pod gruzami co najmniej 

3 osoby. 

W wyniku ostrzału izraelskiego została zniszczona telewizja Hamasu i stacje 

radiowe, trzy meczety i 2 szkoły. Po ataku zapaliło się  przedszkole. 

Pośród 100 zabitych osób we wtorek było 7 rodzin poinformował minister 

zdrowia Palestyny. 
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Obecnie w schronach ONZ przebywa 182,604 Palestyńczyków. Według rzecznika 

UN Relief and Works Agency podczas ataków zginęli członkowie jej personelu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28539528 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, UE uzgodniła nałożenie nowych sankcji wymierzonych 

przeciwko Rosji, które będą dotyczyć jej finansów, energii i systemów 

obronnych w związku z konfliktem na Ukrainie 

 

Ambasadorowie UE w Brukseli biorą udział w spotkaniu , które jak się sądzi 

doprowadzi do podjęcia decyzji w sprawie nowych sankcji. Spotkanie zakończy 

się we wtorek po południu. 

 

Dyskusje dotyczą wprowadzeniu restrykcji dostępu rosyjskich banków do 

rynków europejskich, wprowadzenia embargo na dostawy broni oraz ograniczeń 

w stosunku do sektora energetycznego. 

Nowe sankcje zaczną obowiązywać w ciągu 24 godzi po wspólnych uzgodnieniach 

28 członków UE. 

Na obecnej liście celów, które mają być objęte sankcjami  jest szef Federal 

Security Service  (Służby Bezpieczeństwa Federalnego) i wywiadu 

zagranicznego, prezydent Czeczeni oraz 2 firmy energetyczne na Krymie. 

Brytyjski British Petroleum, który posiada 20% udziałów w rosyjskim Rosneft 

ostrzegł dalszymi sankcjami przeciwko Rosji 

[http://www.bbc.co.uk/news/business-28539284] 

Tymczasem międzynarodowy zespół ponownie nie dotarł na miejsce katastrofy 

malezyjskiego samolotu MH17 z powodu ciężkich walk toczonych pomiędzy 

siłami rządowymi a prorosyjskimi rebeliantami. 

To już trzeci raz kiedy zespół do którego należą policjanci z Holandii i 

Australii musiał poniechać wysiłków zmierzających do przybycia na miejsce 

katastrofy. 

Wojsko ukraińskie jest w trakcie ofensywy zmierzającej do otoczenia 

prorosyjskich separatystów w rejonie Donetska. 

Ukraińskie wojsko weszło do miast Shakhtarsk i Torez w rejonie Donetska 

oraz Lutuhyne w rejonie Luhanska - informują przedstawiciele sił rządowych 

Ukrainy. 

W ciągu ostatnich 24 godzin zginęło co najmniej 22 cywili i jeden żołnierz 

ukraiński. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28539528
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Grupa hakerów sympatyzujących z rebeliantami informuje, że wyłączyła stronę 

internetową ukraińskiego prezydenta. 

Zgodnie z raportem ONZ na Ukrainie zginęło co najmniej 1129 osób i 3442 

zostało rannych. Ponad 200 000 osób opuściło swoje domy, większość z nich 

uciekła do sąsiedniej Rosji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28539254 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28541556 

 

 

Wielka Brytania planuje skrócić do trzech miesięcy czas dla emigrantów z UE 

bez realistycznych szans na znalezienie pracy, kiedy będą mogli korzystać z 

pomocy państwa 

(The UK is to halve to three months the time EU migrants  

without realistic job prospects can claim benefits) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-28537663 

  

 

 

Dwóch żołnierzy poborowych z Korei Południowej zmarło najprawdopodobniej 

popełniając samobójstwo w niedzielę - informują przedstawiciele armii, 

kilka tygodni po tym jak inny żołnierz zastrzelił 5 członków ze swojej 

jednostki(Two South Korean conscripts died in apparent suicides on  

Sunday, the military says, weeks after another soldier shot five members of 

his unit) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28538951 

 

22 lipiec (wtorek) – 28 lipiec (poniedziałek) 2014 

28.VII 

 

Zestrzelenie samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych MH17 na Ukrainie może 

zostać uznane za zbrodnię wojenną" informuje szef praw człowieka przy ONZ 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28539254
http://www.bbc.com/news/world-europe-28541556
http://www.bbc.com/news/uk-politics-28537663
http://www.bbc.com/news/world-asia-28538951
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„Pogwałcenie prawa międzynarodowego, biorąc pod uwagę zaistniałe 

okoliczności , może świadczyć o popełnieniu zbrodni wojennej" wyjaśniła 

Navi Pillay wysoki komisarz ds. Przestrzegania Praw Człowieka przy ONZ. 

„Zostaną podjęte wszelkie wysiłki, aby doprowadzić do tego, że każdy kto 

złamie prawo międzynarodowe w tym popełni zbrodnię wojenną zostanie 

doprowadzony przed oblicze sprawiedliwości, nie ważne kim on jest" - dodała 

N. Pillay. 

N. Pillay przemawiała po opublikowaniu danych raportu ONZ na temat Ukrainy 

zgodnie, z którym 1129 zostało zabitych a 3442 rannych od początku 

konfliktu od połowy kwietnia. 

Kryz doprowadził do tego, że ponad 200 000 ludzi opuściło swoje domy, wielu 

z nich uciekając do sąsiedniej Rosji. 

Prorosyjscy separatyści są oskarżani o zaatakowanie samolotu przy pomocy 

rakiet używanych w systemie BUK znanych Nato jako SA-11 Gadfly. Rakiety 

zostały tak zaprojektowane aby eksplodować w pobliżu samolotu rozrywając go 

przy pomocy odłamków. 

Tymczasem w oświadczeniu wojsk ukraińskich podaje się, że armia „weszła" do 

miast Shakhtarsk i Tore i zmierza do przejęcia kontroli nad miastami 

Pervomaysk i Snizhne - znajdujących się blisko katastrofy MH17. 

Przywódca separatystów w Donetsku Vladimir Antyufeev powiedział agencji 

AFP, że wojsko ukraińskie częściowo zajęło miejsce katastrofy  

W poniedziałek przedstawiciel Ukrainy powiedział, że rejestratory danych 

samoloty MH17wskazują  na „masową eksplozyjną dekompresję" spowodowaną 

przez rakietę. 

Tymczasem ciężkie walki uniemożliwiły międzynarodowej policji dotarcie na 

miejsce katastrofy.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28520813 

 

KOREA PŁD., Uczniowie, którzy przeżyli katastrofę opisali  

ucieczkę za zalanych kabin kiedy prom tonął 

Pasażerowie byli posłuszni zaleceniom załogi i pozostali na miejscach, 

nawet wtedy gdy woda zaczęła się wlewać do środka 

„Ciągle czekaliśmy i tylko wyszliśmy na zewnątrz ponieważ w kajucie było 

coraz więcej wody" powiedział jeden z uczniów. 

Prom Sewol zatonął 16 kwietnia w pobliżu wyspy Jeju w wyniku czego zginęło 

304 osoby. 

Uczniowie składali zeznania przeciwko kapitanowi promu Sewol i 14 członkom 

załogi, którzy są oskarżeni od zaniedbania aż do popełnienia morderstwa. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28520813
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Lucy Williamson z BBC obecna na procesie - opisuje obraz przedstawiony 

przez 6 uczennic, które zeznawały w poniedziałek , na którym widać 

pasażerów, którzy próbują samodzielnie znaleźć wyjście z tonącego promu. 

Uczniowie, którzy przetrwali dopłynęli do drzwi kabin, które teraz 

znajdowały się nad ich głowami i zostali wyciągnięci przez kolegów. 

Korespondenci mówią, że jedna z uczennic zapamiętała jak do środka wpłynęła 

woda i zabrała kilka jej koleżanek. 

To był pierwszy dzień kiedy obecni wtedy na pokładzie  uczniowie zaczęli 

zeznawać w procesie, które najprawdopodobniej potrwa kilka tygodni. 

W tym miesiącu policja zidentyfikowała ciało znalezione 12 czerwca jako 

właściciela promu Yoo Byung-eun. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28519921 

 

Rosja odwoła się od wyroku trybunału międzynarodowego,  

który nakazał jej zapłacić 50 miliardów dolarów odszkodowania jako 

rekompensatę za poniesione straty jak dotąd największego (Russia will 

appeal against a international court ruling that it should pay $50bn 

(£29.5bn) in damages, the biggest compensation package ever) 

http://www.bbc.com/news/business-28520892 

 

Dinozaury zginęły na skutek uderzenia asteroidy w momencie  

gdy były najbardziej wrażliwe na czynniki zewnętrzne,  

potwierdzają badania  (Dinosaurs were wiped out by an asteroid impact when 

they were at their most vulnerable, according to a new study) 

http://www.bbc.com/news/science-environment-28488044 

 

27.VII 

 

KONFLIKT  W GAZIE, 24 godzinny rozejm zaproponowany przez Hamas w Gazie 

wydaje się utknąć w martwym punkcie gdyż obie strony bojownicy palestyńscy 

i Izrael kontynuują ofensywę 

Hamas wystrzelił więcej rakiet na Izrael oskarżając go, że wstrzymuje się 

przed zawarciem rozejmu. 

Izrael odrzucił rozejm, premier Benjamin Netanyahu powiedział, że: Izrael 

robi to co musi, aby bronić swoich ludzi. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28519921
http://www.bbc.com/news/business-28520892
http://www.bbc.com/news/science-environment-28488044
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Ponad 1030 Palestyńczyków, głównie cywilów i 43 Izraelczyków (w tym 2 osoby 

cywilne zginęło). 

Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama dzwonił do B. 

Netanyahu  przekonując do „natychmiastowego, bezwarunkowego rozejmu, który 

zakończy walki". 

Izrael później zaakceptował żądanie ONZ domagające się wprowadzenia 24 

godzinnego rozejmu do końca niedzieli, chociaż poinformował, że siły lądowe 

w dalszym ciągu będą kontynuować niszczenie tuneli używanych przez Hamas. 

Po kolejnym wznowionym ostrzale przez Izrael Hamas poinformował, że godzi 

się na humanitarne zawieszenie broni, które rozpocznie się o 14:00 czasu 

lokalnego (11:00 GMT). 

Przedstawiciele Israel Defense Forces poinformowali, że w niedzielę Hamas 

wystrzelił kilkadziesiąt rakiet i część z nich została przechwycona przez 

ochronę antyrakietową Iron Dome. 

IDF poinformował również, że zginął jeden żołnierz na skutek ostrzału 

moździerzowego. 

Także w niedzielę przedstawiciele armii izraelskiej poinformowali, że jej 

żołnierze ostrzelali z moździerzy schron ONZ w Gazie 

[http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-28515293] w czwartek w związku 

z potyczką z „bojownikami", ale zaprzeczyli, że są odpowiedzialni za śmierć 

co najmniej 15 osób. 

Pomimo rosnącej obawy o ofiary wśród żołnierzy w Izraelu poparcie dla 

ofensywy jest powszechne  informuje Bethany Bell z Jerozolimy, gdyż ludzie 

uważają, że kraj stał się celem ataku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28515226 

 

 

 

KATASTROFA MH17, Holendrescy eksperci odwołali plany przybycia na miejsce, 

w którym znajduje się wrak zestrzelonego samolotu melezyjskich linii 

lotniczych we wschodniej Ukrainie, informują źródła 

 

Walki pomiędzy prorosyjskimi separatystami a siłami rządowymi uniemożliwiły 

dostęp do miejsca. 

Wcześniej przedstawiciele Malezji poinformowali, że uzgodniono z 

separatystami zgodę na przybycie międzynarodowej policji na miejsce 

katastrofy. 

Premier Minister Najib Razak powiedział w niedzielę, że osiągnął w tej 

sprawie porozumienie z przywódcą ukraińskich separtystów Aleksander Borodai 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28515226
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aby „udzielić ochrony dla międzynarodowego zespołu śledczych badających  

katastrofę". 

MH17 spadł 17 lipca w wyniku czego zginęło 298 osób.  

Separatyści są oskarżani o zestrzelenie samolotu. 

Według Rosji samolot zestrzeliły wojskowe siły Ukrainy, czemu ci 

zaprzeczają. 

Tymczasem według źródeł w ostatnich walkach w Donetsku zginęło co najmniej 

13 osób cywilnych w miejscowości Horlivka na północ od Donetska gdy wojsko 

próbowała zająć miasto. 

Są informacje o ostrzale blisko miejsca katastrofy MH17 w pobliżu miasta 

Grabove w niedzielę. 

 

227 trumien zawierających szczątki ofiar zostało wysłanych w celach 

identyfikacji do Holandii, które przewodniczy śledztwu związanemu z 

katastrofą. 

Zidentyfikowano pierwszą ofiarę lotu MH17, chociaż nie podano jeszcze 

żądnych szczegółów.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28509522 

 

Wrak promu Costa Concordia wpłynął do Genui gdzie będzie  

przeznaczony na złom (Costa Concordia wreck enters Genoa port for 

scrapping) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28508387 

  

Przedstawiciele armii kameruńskiej informują, że członkowie nigeryjskiego 

zbrojnego ugrupowania Boko Haram porwali żonę zastępcy premiera w mieście 

Kolofata na północy kraju(The Cameroonian military says members of the 

Nigerian militant group Boko Haram have abducted the wife of the country's 

deputy prime minister in the northern Cameroonian town of Kolofata) 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28509530 

 

26.VII 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28509522
http://www.bbc.com/news/world-europe-28508387
http://www.bbc.com/news/world-africa-28509530
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KONFLIKT W GAZIE, Hamas wznawia ostrzał po próbie zawarcia rozejmu 

 

Bojownicy Hamasu informują, że wystrzelili kilka rakiet w kierunku Izraela 

odrzucając ofertę wydłużenia 12 godzinnego rozejmu w operacji w Gazie do 

godziny 21.00  

Hamas chce całkowitego przerwania walk oskarżając Izrael  o wykorzystywanie 

rozejmu do przygotowania kolejnych ataków. 

Ponad 1000 Palestyńczyków zginęło, głównie cywilów  i 42 Izraelczyków (2 z 

nich to cywile) od momentu rozpoczęcia ofensywy w Gazie. 

Zawieszenie broni zakończyło się o 20.00 czasu lokalnego (17:00 GMT). 

Mieszkańcy Gazy wykorzystali ten czas do wydobycia ciała i zebrania dostaw. 

Jeden z przedstawicieli strony izraelskiej powiedział BBC, że ONZ domagało 

się 24 godzinnego wydłużenia rozejmu. 

Ale rzecznik Hamasu Ehab el-Hussein  powiedział BBc, że plan wydłużenia 

rozejmu został odrzucony z kilku powodów. 

Poinformował, że Hamas domaga się zakończenia blokady Gazy. 

Przedstawiciele IDF (Israel Defense Forces) powiedzieli BBC, że z Gazy 

wystrzelono trzy pociski moździerzowe , które trafiły w rejonie Eshkol. 

Poinformowali również o wystrzeleniu rakiet na Izrael. 

Tymczasem podczas pro palestyńskiej manifestacji w Paryżu z udziałem 5000 

osób użyto gazau łzawiącego. 50 osób starło się z policją i zostało 

aresztowanych. 

Tysiące osób protestowało w Londynie przeciwko operacji militarnej Izraela 

w Londynie 

Brytyjski Departament for International Development poinformował o wysłaniu 

3,39 milionów dolarów dodatkowej pomocy dla UN Relief and Works Agency 

(Unrwa) w Gazie. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28504509 

 

 

FRANCJA, Prezydent kraju Francois Hollande  obiecał, że ciała 118 osób, 

które zginęły kiedy samolot Air Algerie  

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28504509
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AH5010 rozbił się w Mali, zostaną sprowadzone do kraju F. Hollande 

przemawiał po spotkaniu z rodzinami ofiar w Paryżu. 54 osoby narodowości 

francuskiej były na pokładzie samolotu. Nikt nie ocalał. 

Samolot leciał ze stolicy Burkina Faso - Ouagadougou do Algiers. 

W Algierii trwa trzydniowy dzień żałoby narodowej. 

Podczas lotu wszystkie punkty kontroli zostały zerwany w czwartek po tym 

kiedy piloci poinformowali o dużej burzy piaskowej. 

Francuski minister spraw wewnętrznych  Bernard Cazeneuve  powiedział w 

radio RTL w piątek, że „samolot rozbił się w momencie katastrofy”. 

Kontakt z jednostką został utracony około 50 minut po wystartowaniu z  

Ouagadougou poinformowali przedstawiciele Air Algerie. 

Pilot kontaktował się z nigeryjską wieżą kontrolną w Niamey około 01:30 

czasu lokalnego, aby zmienić kurs z powodu burzy piaskowej, podają źródła 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28500665 

 

SUDAN POŁUDNIOWY, Rada Bezpieczeństwa ONZ ostrzegła, że kryzys związany z 

dostarczeniem żywności jest najpoważniejszy na świecie, wzywając 

jednocześnie do podjęcia szybkiego działania 

 

RB ONZ wzywa państwa, które zobowiązały się do przekazania na ten cel 618 

milionów dolarów do wypełnienia obietnicy. 

Zdaniem UNICEF problem dotyczy około 4 milionów ludzi - a więc jednej 

trzeciej populacji. 

Informuje jednocześnie, że    50 000 dzieci może umrzeć z głodu w kraju 

rozdartym przez konflikt jeśli nie dojdzie do zwiększenia pomocy 

międzynarodowej. 

Ponad milion osób opuściło swoje domy od kiedy wybuchły walki pomiędzy 

różnymi frakcjami w grudniu ubiegłego roku. 

Tysiące osób zginęło w konflikcie, który rozpoczął się od politycznej 

niezgody pomiędzy prezydentem Salva Kiir a jego zastępcą Riek Machar, ale 

ostatecznie doszło do eskalacji co przełożyło się na walki etniczne. 

Miesiące walk uniemożliwiły rolnikom dokonanie zasiewów co spowodowało 

braki w żywności w całym kraju. 

Początek sezonu deszczowego przyczynił się do pogorszenia już istniejącej 

sytuacji, kładąc kres nadziei, że rozproszeni rolnicy przygotują zasiewy, 

aby wyżywić się w przyszłości informuje Rob Broomby z BBC. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28500665
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Sudan Południowy, który uzyskał niepodległość w 2011 roku i jest na 

szczycie listy krajów zagrożonych według indeksu The Fund for Peace 

(Fundusz dla pokoju), wiodącego instytutu badawczego mającego siedzibę w 

Stanach Zjednoczonych. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28502260 

 

 

 

Rosja informuje, że nowe sankcje UE wobec niej w związku z kryzysem na 

Ukrainie zagrożą bezpieczeństwu współpracy przeciwko terroryzmowi 

 

Rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział,  że UE poniesie winę za 

ruch, w którym na 15 osób i 18 podmiotów nałożona zakaz podróży oraz 

zamrożono ich aktywa. 

„Naszym zdaniem tę decyzję z entuzjazmem przyjmą międzynarodowi terroryści" 

- powiedział. 

 

W odrębnym oświadczeniu rosyjski minister oskarżył Stany Zjednoczone o 

„kampanię oszczerstw przeciwko Rosji". 

Sankcje UE zostały uzgodnione po długich negocjacjach w Brukseli w  piątek. 

Ton ostatniego oświadczenia strony rosyjskich ma charakter oburzenia, a 

nawet groźby informuje Sarah Rainsford z BBC. 

Jeżeli celem międzynarodowych sankcji było zmuszenie Rosji do zmiany jej 

stanowiska na Ukrainie, to jest jasne, że jak dotąd nic się nie zmieniło, 

informują korespondenci. 

Tymczasem, ostatnie szczątki ofiar melezyjskiego samolotu zastały 

przetransportowane do Holandii. 

W samolocie, który odlatuje z miasta Kharkiv znajduje się 38 trumien co 

ostatecznie zamyka liczbę ciał wysłanych do identyfikacji - 227. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28502256 

 

Pierwszy zespół Pakistańczyków wspiął się na K2 

(First Pakistan team of climbers scale K2 summit) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28500721 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28502260
http://www.bbc.com/news/world-europe-28502256
http://www.bbc.com/news/world-asia-28500721
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W Nigerii ogłoszono czerwony alarm w związku z wystąpieniem śmiertelnych 

przypadków wirusa Ebola w Lagos 

(Nigeria 'on red alert' over Ebola death in Lagos) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28498665 

 

 

ONZ „może włączyć" Isis do listy syryjskich zbrodni wojennych 

(UN 'may include' Isis on Syrian war crimes list) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28498661 

 

25.VII 

 

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych informują, że mają dowód na to, że 

Rosja dokonała ostrzału artyleryjskiego przez granicę trafiając w 

ukraińskie pozycje wojskowe 

Rzecznik departamentu stanu Marie Harf powiedziała, że nie poda szczegółów 

aby nie ujawnić źródeł i metod wywiadu dzięki któremu zostały materiały 

Tymczasem w czwartek UE poinformowała, że dodaje 15 osób i 18 podmiotów do 

listy sankcji przeciwko Rosji. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28476153 

 

 

KOREA POŁUDNIOWA, Nie jest znana przyczyna śmierci właściciela promu 

W minionym tygodniu policja zidentyfikowała ciało znalezione 12 czerwca 

jako Yoo Byung-eun. 

Yoo Byung-eun był poszukiwany w celu złożenia wyjaśnień  w związku z 

oskarżeniem o związek z zatonięciem promu Sewol w kwietniu kiedy zginęło 

ponad 300 osób. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28498665
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28498661
http://www.bbc.com/news/world-europe-28476153


18 
 

Zdaniem ekspertów sądowych na podstawie ciała nie można stwierdzić co było 

przyczyną śmierci Yoo Byung-eun. 

„Ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu" poinformował  Seo Joong-seok 

dyrektor National Forensic Service (NFS). 

NFS wykluczyło zażycie narkotyków oraz użycie trucizny, ale nie można 

wykluczyć innych przyczyn. 

Policja została skrytykowana za niepowodzenie w identyfikacji ciała, które 

leżało 6 tygodni w kostnicy podczas gdy Yoo Byung-eun był obiektem 

długotrwającej obławy. 

Prokuratura wyjaśniła, że Yoo Byung-eun ukrył się w spiżarnia w swoim domku 

letnim aby uniknąć aresztowania. 

Jego ciało zostało znalezione 2,5 kilometra od jego drewnianego domku w 

sadzie śliwkowym. 

Yoo Byung-eun był właścicielem Chonghaejin Marine Co firmy odpowiedzialnej 

za prom. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28458810 

 

Źródła informują, że w Mali odnaleziono wrak samolotu, który zaginął lecąc 

ze 116 osobami na pokładzie z Burkina Faso do Algiers. 

(The wreckage of a plane that disappeared with 116 people on board on a 

flight from Burkina Faso to Algiers has been found in Mali, officials say) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28475335 

 

24.VII 

 

Dwa samoloty transportowe wiozące ciała i szczątki ofiar, które zginęły w 

wyniku katastrofy samolotu MH17 Malezyjskich Linii Lotniczych wylądowały w 

Holandii 

 

Według źródeł samoloty przetransportowały 51 toreb zawierających ciała i 

szczątki z Ukrainy w czwartek. 

W środę do Holandii przetransportowano 40 ciał i teraz rozpocznie się 

proces identyfikacji 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28458810
http://www.bbc.com/news/world-africa-28475335
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Powszechnie oskarża się prorosyjskich separatystów o zestrzelenie samolotu 

i spowodowanie śmierci 298 osób. 

W operacji po katastrofie bierze udział kilka krajów: Holandia przewodzi w 

prowadzeniu śledztwa, eksperci z Wielkiej Brytanii badają dane z 

rejestratorów lotu a Australia zaoferowała pomoc policji w zabezpieczeniu 

miejsca rozbicia się samolotu. 

Z Australii przybyło do Londynu 50 policjantów i są w gotowości, aby 

pojechać na miejsce katastrofy. 

Śledczy z Wielkiej Brytanii współpracując z przedstawicielami z Holandii 

rozpoczęli analizę „czarnych skrzynek" w Air Accidents Investigation Branch 

w Farnborough. Jak informują dane zostały załadowane i pomyślnie 

zweryfikowane. 

Poszukuje się nagrań dźwiękowych ostatnich momentu lotu jak również 

potencjalnych informacji wskazujących na uderzenie  jak również 

wskazujących na przyczynę. 

Zdaniem Stanów Zjednoczonych samolot został zestrzelony przy pomocy 

pocisków ziemia powietrze SA-11 BUK przez separatystów prawdopodobnie przez 

pomyłkę. 

 

Charakterystyka systemu Buk 

Znany również jako SA-aa Gadfky (albo nowszy SA-17 Grizzly) 

Produkcji rosyjskiej, mobilny, o średnim zasięgu. 

Uzbrojenie: 4 rakiety ziemia-powietrze   

Prędkość pocisku (max) Mach 3 

Wysokość celu (max): 22 000 metrów 

  

Tymczasem na Ukrainie premier Arseniy Yatsenyuk zgłosił swoją rezygnację z 

pełnienia urzędu w proteście przeciwko wcześniejszemu rozwiązaniu koalicji 

parlamentarnej, a także jak to nazwał przeciwko „blokowaniu inicjatyw 

rządowych". 

Nie wiadomo czy rezygnacja zostanie przyjęta przez prezydenta P. Poroshenko 

gdyż istnieje możliwość, że premier pozostanie na stanowisku do czasu 

utworzenia nowego gabinetu w ciągu 60 dni. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28457737 

 

Napastnicy samobójcy zdetonowali bombę i przeprowadzili atak z broni na 

konwój wiozący więźniów w Iraku, zabijając 51 z nich i 9 policjantów, 

podały źródła  

http://www.bbc.com/news/world-europe-28457737
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(Suicide attackers have mounted a bomb and gun attack on a prison convoy in 

Iraq, killing 51 prisoners and nine police officers, security sources say) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28459360 

 

 

Egzekucja skazanego więźnia w Arizonie trwała 2 godziny 

(Arizona execution takes two hours) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28457460 

  

 

Polska złamała europejską konwencję o przestrzeganiu praw człowieka 

pomagając CIA przez wydanie 2 osób podejrzanych o dokonanie aktów terroru, 

stwierdził Europejski Trybunał  Praw Człowieka) 

(Poland broke the European human rights convention in helping the CIA to 

render two terror suspects, the European Court of Human Rights has ruled) 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28460628 
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KONFLIKT W GAZIE, Palestyński prezydent Mahmoud Abbas poparł wezwanie 

Hamasu do zakończenia blokady ekonomicznej Strefy Gazy jak warunek rozejmu 

 

Źródła informują, że co najmniej 649 Palestyńczyków i 31 Izraelczyków 

zostało zabitych w ciągu minionych 15 dni walk. 

Izrael rozpoczął ofensywę 8 lipca aby jak wyjaśnił powstrzymać ostrzał 

rakietowy z Gazy. 

Sekretarz Stanu USA John Kerry przybył do Izraela w środę wby pomóc w 

negocjacjach związanych z rozejmem. 

Wylądował na lotnisku Ben Gurion w pobliżu Tel Avivu pomimo  24 godzinnego 

zakazu lotów dla USA 

[http://www.faa.gov/news/press_releases/news_story.cfm?newsId=16694]  

Kilka europejskich linii lotniczych również zawiesiło loty do Izraela po 

tym jak rakieta wystrzelona z Gazy wylądowała w pobliżu lotniska. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28459360
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28457460
http://www.bbc.com/news/world-europe-28460628
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We wtorek walki toczyły się w dalszym ciągu. Na skutek ataku lotniczego w 

Khan Younis w południowej Gazie zginęło co najmniej 5 ludzi. Zginął również 

żołnierz izraelski. 

Palestyńska kobieta, której wyciągniecie z gruzów zostało sfilmowane przez 

telewizję BBC po ataku na Gazę w niedzielę zmarła z powodu obrażeń, 

poinformował lekarz. 10 jej krewnych zginęło w wybuchu. 

Szef ONZ Ban Ki-mmon i J. Kerry są w regionie próbując doprowadzić do 

zakończenia walk. 

Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że Hamas ponosi 

odpowiedzialność za odrzucenie propozycji Egiptu w sprawie rozejmu. 

Hamas, który dominuje w Gazie, informuje, że nie zgodzi się na rozejm, 

który nie umożliwi swobodnego ruchu towarów i ludzi przez granicę. 

Rami Hamdallah premier nowego rządu jedności popieranego przez Hamas i 

Fatah powiedział, że nadszedł czas na zakończenie cyklu ciągłego cierpienia 

dla Palestyńczyków. 

„Żądamy sprawiedliwości dla naszych ludzi, którzy codziennie od początku 

zajęcia terytorium przez  Izrael są obiektem okupacji przez 47 lat" 

powiedział. 

„Czas aby zakończyć oblężenie". 

M. Abbas współzałożyciel Fatah także przewodnicząc Organizacji Wyzwolenia 

Palestyny (Palestine Liberation Organisation) grupie patronującej, która 

wspiera żądania Hamasu odnośnie postanowień warunkujących wprowadzenie 

rozejmu. 

Izrael nałożył restrykcje na Gazę w 2006 roku po tym jak Hamas uprowadził 

izraelskiego żołnierza Gilad Shalit. Ograniczenia zostały jeszcze bardziej 

zaostrzone pzrez Izrael i Egipt w 2007 roku po tym jak Hamas wyparł 

rywalizującą organizację Fatah i siłą przejął kontrolę w Gazie po wygranych 

wyborach rok wcześniej. 

Hamas i Fath zapowiedziały zawarcie porozumienia w kwietniu, ale zostało to 

potępione przez Izraela, który uważa Hamas za ugrupowanie terrorystyczne. 

Izrael informuje, że do tej pory zginęło 29 żołnierzy i 2 cywilów. 

IDF informuje, że zabił ponad 200 bojowników i zniszczył 5000 pocisków. 

Informuje, że Hamas ma jeszcze 4000 pocisków. 

Agencja UNRWA przy ONZ informuje, że 118 300 Palestyńczyków schroniło się w 

jej schronach. Podaje, że 43% terytorium Gazy doświadczyło ostrzeżeń o 

ewakuacji oraz został określona jako miejsca gdzie wprowadzono zakaz 

przebywania. 

Jeden z Palestyńczyków został również zabity w Betlejem podczas protestów 

przeciwko obecności wojsk izraelskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. 

Świadkowie informują, że Mahmud al-Hamamra l.32 został zastrzelony z 

przejeżdżającego pojazdu. 
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28431945 

 

 

Prom Costa Concordia jest holowany do portu w Genui gdzie zostanie 

zezłomowany 

(Costa Concordia is towed away to Genoa for scrap) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28437238 

 

 

W wyniku wybuchu bomby zdetonowanej przez samobójcę w stolicy Iraku w 

Bagdadzie zginęło co najmniej 21 ludzi poinformowała policja oraz służby 

medyczne. 

(A suicide bomb has killed at least 21 people in the Iraqi capital Baghdad, 

police and medical officials have said.) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28431941 

 

Pokonany kandydat w wyborach prezydenckich w Indonezji, były generał 

Prabowo Subianto będzie dochodził sowich praw w sądzie, poinformował jego 

rzecznik  

(The losing candidate in Indonesia's presidential election, former general 

Prabowo Subianto, will challenge the result in court, his spokesman says) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28437341 

  

Część miasta w północno-wschodnich Chinach została zamknięta a dziesiątki 

ludzi umieszczonych w kwarantannie po śmierci jednej osoby na skutek dżumy 

- informują media krajowe. 

(Part of a city in north-west China has been sealed off and dozens of 

people placed in quarantine after a man died of bubonic plague, state media 

say) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-28437338 
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28431945
http://www.bbc.com/news/world-europe-28437238
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28431941
http://www.bbc.com/news/world-asia-28437341
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-28437338
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Pociąg wiozący szczątki ofiar samolotu Malezyjskich linii  

lotniczych MH17, który rozbił się na Ukrainie przybył do  

miasta Kharkiv poza terytorium opanowanym przez  

rebeliantów 

 

Do miast przyjechało 200 ciał a nie 282 jak obiecali  

rebelianci, poinformowały władze Holandii. 

Tymczasem zdaniem międzynarodowych ekspertów z Organization for Security 

and Co-operation in Europe (OSCE) zmieniono położenie części wraku samolotu 

oraz pocięto je co stanowi inny obraz niż kiedy widzieli go za  

pierwszym razem. 

Zdaniem krajów zachodnich coraz więcej wskazuje, że zestrzelaenia dokonali 

separatyści używając broni dostarczonej przez Rosję. 

Pierwsze szczątki ofiar, które dotrą do miasta Kharkiv mają być 

przetransportowane do miasta Eindhoven w Holandii w środę. 

Stąd zostaną przewiezione do zakładu w Hilversum w celu dokonania 

identyfikacji - proces może zająć miesiące, poinformował premier Holandii 

Mark Rutte. 

„Czarne skrzynki" (rejetratory lotu), które zostały przekazane przez 

rebeliantów władzom Malezji zostaną przewiezione do laboratorium w Wielkiej 

Brytanii, potwierdził premier David Cameron.  

Tymczasem na Twitterze minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Avakov 

poinformował, że wojsko zajęło strategicznie ważne miasto Severodonetsk 

położone 140 km od twierdzy rebeliantów Donetska. 

Parlament uchwalił też mobilizację dla rezerwistów poniżej 50 roku życia. 

Lider separtystów Valery Bolotov dał rozkaz rozpoczęcia kontofensywy w 

związku z postępami armii ukraińskiej. 

W ciagu ostatatniej doby zgineło 13 ukraińskich żołnierzy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28416973 

 

KONFLIKT W GAZIE, Sekretarz Generalny Ban Ki-moon nalega, aby Izrael i 

Palestyńczycy „przestali walczyć" i „zaczęli rozmawiać" aby zakończyć 

konflikt w Gazie 

Według źródeł podczas 14 dni walk zginęło ponad 600 Palestyńczyków i 30 

Izraelczyków. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28416973
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Sekretarz Stanu USA John Kerry powiedział, że poprzedni zgodnie z 

poprzednim planem zaproponowanym przez Egipt powinno stworzyć się podstawę 

do wprowadzenia rozejmu. 

Przemawiając w Egipcie J. Kerry powiedział, że Stany Zjednoczone są 

zatroskane ofiarami wśród Paeastyńczyków, ale potwierdził swoje poparcie 

dla „odpowiedniej i słusznej" operacji wojskowej Izraela. 

Zapowiedział jednocześnie, że Stany Zjednoczone wysyłają 47 milionów 

dolarów pomocy do strefy Gazy "aby złagodzić  

kryzys humanitarny". 

J. Kerry ma pozostać w Kairze co najmniej do środy aby  

odbyć rozmowy z władzami Egiptu i szefem Ligii Arbskiej ( Arab League) al-

Arabi. 

Tymczasem agencja humanitarna ONZ w Gazie poinformowała,  

że Izrael ostrzelał jedną z jej szkół, w której schroniło  

się około 300 osób. 

UNRWA podaje, że ponad 118,300 Palestyńczyków szuka pomocy  

w jej schronach. Informuje, ze 43% mieszkańców Gazy jest  

dotkniętych ostrzeżeniami o ewakuacji bądź informowaniu o  

strefach gdzie nie należy przebywać. 

Od ostatniej nocy zginęło 50 Palestyńczyków. 

Do tej pory zginęło też 28 izraelskich żołnierzy.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28416221 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28430298 

http://www.bbc.com/news/28399820 

 

 

INDONEZJA, Kandydat w prezydenckich wyborach Prabowo Subianto zapowiedział, 

że wycofuje z procesu się podejrzewając masowe oszustwo 

 

Wyniki silnie kwestionowanego głosowania mają być ogłoszone w ciągu kilku 

godzin. Początkowo na prowadzeniu był Joko Widodo. 

Ale P. Subianto powiedział reporterom, że doszło do oszustwa i 

zapowiedział, że będzie starał się o to aby sprawa trafiła przed trybunał. 

Wyjaśnił, że jego ugrupowanie nie będzie uciekać się do  

przemocy. 

Większość „szybkiego przeliczenia głosów" po wyborach 9 lipca wskazywała, 

że na prowadzeniu znalazł się popularny burmistrz Jakarty - Widodo. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28416221
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28430298
http://www.bbc.com/news/28399820
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Według P. Subianto - byłego generała w rządzie Suharto  

wcześniejsze wyniki pokazały, że on został zwycięzcą.  

Odchodzący prezydent Susilo Bambang Yudhoyono wezwał obu kandydatów do 

uszanowania wyników. 

Jest obawa, że wyniki mogą doprowadzić do wybuchu przemocy. 

Wiarygodne źródła wskazują, że zwycięzcą jest J. Widodo wygrywając nad 

kandydatem przewagę 3-5% oddanych głosów. 

Podczas głosowania 9 lipca oddano okoó 130 milionów głosów 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28400752 

 

KOREA POŁUDNIOWA, Policja Korei Południowej potwierdziła, że ciało, które  

znalazła w czerwcu należy do zbiegłego szefa operatora  

promu, który zatonął w kwietniu powodując śmierć ponad 300  

osób 

Krótko po katastrofie nie można było znaleźć milonera Yoo  

Byung-euna na którego urządzono obławę. 

Rzecznik policji Woo Hyung-ho potwierdził, że fragmenty  

 

DNA ze znalezionego ciała pasują do DNA brata Yoo Byung-euna. 

Yoo Byung-eun l.73 był głową rodziny, która była właścicielem operatora 

promu Chonghaejin Marine Co. 

Wkrótce po zatonięciu jednostki Yoo Byung-eun  uciekł. 

Miano go przesłuchać pod zarzutem poważnego zaniedbania  

gdzie prokuratorzy mieli roztrzygnąć, czy katastrofa była  

wynikiem złego zarządzania. 

Wielu członków jego rodziny zostało aresztowanych a jego  

córka, które mieszka we Francji obecnie stoi przed nakazem  

ekstradycji. W dalszym ciągu nie wiadomo gdzie przebywa  

jego najstarszy syn. 

W czerwcu 6000 policjantów szturmowało kompleks świątynny  

w Anseong mieście należącym do Yoo Byung-eun. 

4 osoby zostały zatrzymane pod zarzutem pomocy w ucieczce  

a policja poinformował, że poszukuje kilku kolejnych  

którzy pomogli milionerowi. 

Przed kościołem zwollenicy trzymali wielki banner na którym  

był napis: „Będziemy chronić Yoo Byung-eun nawet jeśli  

100 000 członków kościoła zostanie aresztowanych". 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28400752
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Za podanie informacji prowadzącej do jego schwytania   

wyznaczono nagrodę w wysokości 490 000 dolarów. 100 000  

dolarów obiecano za informację o jego synie Yoo Dae-Kyun. 

W ubiegłym miesiącu rozpoczęły się 2 odrębne procesy jeden  

wymierzony przeciwko kapitanowi promu i jego załodze a  

drugi przeciwko władzom Chonghaejin Marine Co.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28413651 

 

Śmierć Alexander Litvinienko: Wielka Brytania zapowiada  

przeprowadzenia publicznego śledztwa 

(Alexander Litvinenko death: UK announces public inquiry) 

http://www.bbc.com/news/uk-28416532 

  

David Cameron poinformował, że rytualne obrzezanie kobiet  

i zmuszanie dzieci do małżeństwa musi być zakazane na  

całym świeci „jeszcze w tym pokoleniu". 

(David Cameron has said female genital mutilation (FGM)  

and childhood forced marriage should be stopped worldwide  

"within this generation) 

http://www.bbc.com/news/uk-28412179 

 

15 lipiec (wtorek) – 21 lipiec (poniedziałek) 2014 
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KATASTROFA SAMOLOTU MH17: Eksperci z Holandii badają ciała 

Prorosyjscy rebelianci zezwolili holenderskim śledczym  

przebadać ciała na stacji kolejowej we wschodniej  

Ukrainie. 

Zdaniem trzech holenderskich ekspertów pociąg będzie  

wkrótce opuścić miasto Torez. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28413651
http://www.bbc.com/news/uk-28416532
http://www.bbc.com/news/uk-28412179
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Podczas katastrofy zginęło 298 osób. 

Tymczasem na wschodzie Ukrainy m.in. w pobliżu lotniska  

oraz stacji kolejowej w Donetsku trwają walki przy użyciu  

ciężkiej broni. 

Informuje się o co najmniej 3 zabitych cywilach i o tym,  

ze widziano wielopiętrowy budynek, który się palił.  

Mieszkańcy opuszczają miasto informują korespondenci BBC. 

NA skutek walk od kwietnia zginęło ponad 1000 osób. 

Strona ukraińska informuje, że dotąd znaleziono 272 ciała. 

Tymczasem odrębna grupa 31 międzynarodowych śledczych  

dotarła do miasta Kharkiv. Mają zbadać miejsce katastrofy. 

W poniedziałek holenderscy śledczy zbadali 196 ciał  

trzymanych w wagonach chłodniach w Torez - 15 km od  

miejsca katastrofy. 

„Moim zdaniem ciała są przechowywane w odpowiedni sposób"  

-wyjaśnił szef zespołu  Peter van Leit po przeprowadzonej  

inspekcji. 

Eksperci dodali, że przekonywali rebeliantów, aby zezwolili na odjazd 

pociągu. 

Powiedzieli również, że na miejscu katastrofy w dalszym  

ciągu są ciała ofiar w workach wystawionych na letni żar. 

Rząd w Kijowie poinformował, że nie był w stanie utworzyć  

bezpiecznego dostępu do miejsca katastrofy. 

Daje się zauważyć międzynarodowe oburzenie dotyczące  

sposobu w jaki rebelianci traktują sytuację odciągając w  

czasie moment zezwolenia na dostęp do miejsca katastrofy  

czy pozwalając przypadkowym ludziom na poruszanie się po  

tym miejscu. 

Separatyści poinformowali, że oddadzą rejestratory lotu  

(czarne skrzynki) Międzynarodowej Organizacji Lotów  

Cywilnych (International Civil Aviation Organization) 

Tymczasem władze Holandii zapowiedziały w poniedziałek że  

rozpoczęły śledztwo w sprawie katastrofy, w której zginęło  

193 Holendrów. 

Rzecznik prokuratury powiedział, że akt oskarżenia może 

objąć możliwość dokonania morderstwa, zbrodnię wojenną i  

celowe zestrzelenie liniowca. 

Holandia rości sobie prawo zgodnie z prawem  

międzynarodowym ścigania kogokolwiek, kto byłby  

podejrzany o popełnienie przestępstwa przeciwko  

obywatelom jego kraju. 
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Boeing 777 leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur kiedy spadł  

pomiędzy Karasni Luch w rejonie Luhanska a Shakhtarskiem w  

rejonie Donetska.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28399406 

 

KRYZYS W GAZIE: Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do  

zawarcia natychmiastowego rozejmu pomiędzy Izraelem a  

palestyńskimi bojownikami w Gazie 

 

Ponad 500 Palestyńczyków, głównie cywilów zostało zabitych  

odkąd Izrael rozpoczął ofensywę 13 dni temu, poinformował  

minister zdrowia w Gazie. 

20 Izraelczyków - 18 spośród nich to żołnierze zginęło  

podały źródła izraelskie. 

2 żołnierzy miało amerykańskie obywatelstwo, poinformował  

rzecznik amerykańskiego departamentu stanu Jen Psaki. 

Niedziela była najkrwawszym dniem od momentu rozpoczęcia  

ofensywy kiedy zginęło 13 żołnierzy izraelskich i ponad  

100 Palestyńczyków. 

Strona izraelska informuje, że zabiła 120 bojowników od  

czwartku kiedy rozpoczęła się ofensywa lądowa - druga faza  

operacji. 

Tymczasem podczas nocnego ataku zginęło ponad 30 członków  

2 rodzin w Khan Younis i Rafah, informują źródła lokalne. 

Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon wyraził swoje zdanie  

na temat obecnej sytuacji opisując atak Izraela na gęsto  

zaludniony rejon Shejaiya jako „okrutną akcję". 

Podczas ciężkiego ostrzału Shejaiya zginęło ponad 60  

Palestyńczyków  co prezydent Palestyny Mahmoud Abbas  

określił jako „masakrę". 

Niedzielna liczba ofiar pośród żołnierzy izraelskich jest  

wyższa niż podczas trwania ostatniej trzytygodniowej  

lądowej ofensywie w Gazie w 2008-2009 r. 

 

W niedzielę Hamas poinformował, że schwytał żołnierza  

izraelskiego. 

Ambasador izraelski ONZ Ron Prosor zaprzecz mówiąc, że   

„pogłoski są nieprawdziwe”. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28399406
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Według ONZ w Gazie miejsca zamieszkania opuściło 83,695  

tysięcy ludzi i liczba ciągle rośnie. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28397215 

 

 

Iran kończy proces usuwania wzbogaconego uranu 

(Iran completes process of eliminating enriched uranium) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28397207 

 

Leki podawane we wczesnym stadium HIV „mogą nie być  

wystarczająco silna aby powstrzymać wirusa. 

(Early HIV drugs 'may not stop virus') 

http://www.bbc.com/news/health-28352370 

 

Źródła Australii informują, że człowiek, który zdetonował  

na sobie ładunek zabijając siebie oraz kilka innych osób w  

ataku samobójczym w Iraku był mieszkańcem Melbourne i miał 18 lat 

(Australia says a man who killed himself and several other  

people in a suicide attack in Iraq last week was an 18-year-old from 

Melbourne) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28397536 
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KATASTROFA SAMOLOTU MH17: żądanie krajów zachodnich aby Rosja wywarła 

presję  Rosję, separatystów aby zezwolili na dostęp do miejsca katastrofy 

Premier Holandii Mark Rutte powiedział, że poinformował prezydenta Rosji 

Władymira Putina, że „skończył się czas" kiedy on mógł pokazać , że  chce 

pomóc. Większość ofiar jest pochodzenia holenderskiego. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28397215
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28397207
http://www.bbc.com/news/health-28352370
http://www.bbc.com/news/world-asia-28397536
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W Australii odbywają się uroczyści poświęcone ofiarom. Biskup Peter 

Comensoli, który przewodził mszy w Katedrze  

St Mary's Catholic Cathedral w Sydnej powiedział, że zestrzelenie MH17 nie 

było „niewinnym wypadkiem", ale „wynikiem zła popełnionego przez ludzi". 

Malaysa Airlines opublikował pełną listę osób, które były na pokładzie 

[http://www.malaysiaairlines.com/content/dam/malaysiaairlines/mas/PDF/MH17/

MH17%20PAX%20AND%20CREW%20MANIFEST.pdf] 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28388136 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28384930 
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KONFLIKT W STREFIE GAZY, Liczba ofiar rośnie na skutek kolejnych ataków 

Pośród zabitych są członkowie rodziny palestyńskiej oraz ojciec 

izraelskiego Beduina. 

Beduin został zabity a członkowie rodziny zostali ranni kiedy rakieta 

spadła na ich obozowisko w północnej części Izraela. 

Po zabiciu 8 członków rodziny palestyńskiej liczba ofiar w Gazie wzrosła do 

340, podają źródła. 

Przewodniczący ONZ Ban Ki-moon przybędzie do regionu aby wspomóc proces 

mediacji. 

Tymczasem izraelski patrol odparł atak zmuszając bojownik do wycofania się 

z powrotem do Gazy. W starciu zginęło 2 żołnierzy izraelskich poinformowały 

Izraelskie Siły Obrony (Israel Defense Forces). 

Podczas ataku niedaleko meczetu w południowym mieście Khan Younis  zginęło 

7 ludzi. 

Źródła podają, ze od rozpoczęcia operacji lądowej przez Izrael zginęło co 

najmniej 60 Palestyńczyków. 

Od 8 lipca liczba ofiar po stronie Palestyńskiej w zrosła do 342 osób. 

Według Unicef zginęło co najmniej 73 palestyńskie dzieci. 

Po stronie izraelskiej jest trzech zabitych żołnierzy i 2 osoby cywilne. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28388136
http://www.bbc.com/news/world-europe-28384930
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28384924 

 

Dyplomaci zgodzili się, aby wydłużyć o cztery miesiące początkowy termin w 

którym miano rozmawiać na temat irańskiego programu jądrowego 

Stany Zjednoczone informują, że odblokują 2,8 miliarda dolarów zamrożonych 

funduszy irańskich jeśli  Iran zamieni 20% swoich zasobów wzbogaconego 

uranu w paliwo jądrowe. 

Celem rozmów jest przekonanie Iranu, aby ten ograniczył swój program 

jądrowy w zamian za zniesienie sankcji. 

Mocarstwa światowe podejrzewają, że Iran pracuje nad bronią jądrową, przy 

czym sam Teheran zaprzecza. 

Rozmowy zostaną wznowione we wrześniu, ostateczny termin został wyznaczony 

na 25 listopad. 

Według ekspertów  20% wzbogacony uran ma średni stopień czystości i ich 

zdaniem jeśli już dojdzie do takiego poziomu można go ponownie wzbogacić do 

poziomu, z którego można stworzyć broń, 90% czystości w relatywnie krótkim  

okresie czasu. 

W rozmowach w Wiedniu oprócz Iranu będą uczestniczyć państwa reprezentujące 

tzw. grupę P5+1 w tym Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję, Chiny, 

Rosję i  

Niemcy. 

Tymczasowe porozumienie zostało zawarte pomiędzy dwoma strona w ubiegłym 

roku.   

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28381608 

 

Dziewiętnastu emigrantów zginęło, najprawdopodobniej na skutek uduszenie na 

pokładzie zatłoczonego statku płynącego  z Afryki Północnej do Włoch  

(Nineteen migrants have died, reportedly by suffocating, aboard a crowded 

boat travelling from North Africa to Italy) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28383622 
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Międzynarodowy zespół śledczych przybył na miejsce katastrofy samolotu 

melezyjskich linii lotniczych - lot MH17, po tym jak bojownicy z Ukrainy 

wyrazili zgodę na przybycie 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28384924
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28381608
http://www.bbc.com/news/world-europe-28383622
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Około 30 osób przybyło do wioski Grabovo gdzie samolot na którego pokładzie 

było 298 osób rozbił się we wtorek. 

Obie strony uczestniczące w konflikcie wzajemnie się oskarżają o 

zestrzelenie samolotu przy pomocy rakiety. 

Boeing 777 leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Rozbił się pomiędzy Krasni 

Luch w rejonie Luhanska a Shakhtarsk w sąsiednim rejonie Donetska. 

Według ostatnich danych z pochodzących z Malaysia Airlines w samolocie było 

189 Holendrów, 27 Australijczyków,  44 Malezyjczyków (w tym 15 członków 

załogi) 12 Indonezyjczyków i 9 Brytyjczyków. 

Pośród osób na pokładzie był też holenderski badacz kliniczny Joep Lange, 

który leciał na międzynarodową konferencję do Australii poświęconą AIDS. 

To była druga katastrofa Malaysia Airlines w tym roku. 

Poprzednio samolot MH370 zniknął w czasie lotu z Malezji do Chin w marcu i 

jak dotąd nie został odnaleziony. 

Obecna katastrofa wydarzyła się na skutek zestrzelenia przez pocisk ziemia 

powietrze, który został wystrzelony z terytorium zajmowanego przez 

separatystów - poinformowała wysłannik amerykańska do ONZ Samantha Power.  

Tymczasem Roland Bless z  Organization for the Security and Co-operation in 

Europe's (OSCE) potwierdził przybycie śledczych 

OSCE poinformowała, że separatyści „zgodzili się na dostęp" 

[http://www.osce.org/home/121390] i współpracę z  

władzami Ukrainy. 

Jednak przywódca separatystów  Alexander Borodai odrzucił międzynarodowe 

wezwanie do zawarcia rozejmu dopóki trwają walki pomiędzy rebeliantami a 

siłami ukraińskimi. 

Zaprzeczył jednocześnie raportom, że czarne skrzynki z  

MH17 zostały odzyskane i przekazane Moskwie. 

Władze Ukrainy ujawniły, że mają dostęp do podsłuchanych rozmów, z których 

wynika, że samolot został zestrzelony przez prorosyjskich separatystów.            

[http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-28362872] 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28361908 

 

 

 

Izrael rozpoczął ofensywę lądową przeciwko bojownikom w  

Strefie Gazy 

Do Gazy zostały wysłane oddziały żołnierzy i czołgi. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28361908
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Premier kraju Benjamin Netanyahu wydał rozkaz inwazji po kilkunastu dniach 

intensywnego ostrzału rakietowego i nalotach. 

Minister zdrowia Palestyny poinformował o śmierci 24 Palestyńczyków i 200 

osobach rannych odkąd ofensywa lądowa się rozpoczęła. 

 

Zginął jeden z żołnierzy izraelskich. Źródła ze Strefu Gazy informują, że 

od 8 lipca zginęło 258 Palestyńczyków - trzy czwarte spośród nich to ofiary  

cywilne. 

Jak dotąd operacja lądowa ma charakter ograniczony. W nocy dochodzi do 

ostrzału. 

Rzecznik wojskowy Izraela poinformował, że żołnierze zniszczyli tunele 

wzdłuż granicy. 

Potwierdził też, że oddziały i broń pancerna znajduje się w mało 

zaludnionym terenie na północy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28359582 

 

BOLIWIA, Obniżono wiek zezwalając na pracę dzieci począwszy od ukończenia 

10 roku życia jeśli uczęszczają do szkoły i działają na zasadzie 

samozatrudnienia 

Prawo kraju zezwala również na pracę dwunastolatków jako zatrudnionych na 

zasadzie kontraktu gdy pracują na rzecz innych osób. Jest jednak wymagana 

zgoda rodziców 

Wiceprezydent  Alvaro Garcia Linera poinformował, że nowe prawo 

odzwierciedla potrzeby Boliwi jednego z najbiedniejszych krajów Ameryki 

Południowej. 

Nakłada jednak cięższe kary za przemoc wobec dzieci w tym wyrok 30 lat 

pozbawienia wolności za zabójstwo dziecka. 

Akt zatwierdzony przez Kongres w tym miesiącu został podpisany przez A. 

Garcia w związku z nieobecnością prezydent Evo Morales, który przebywał w 

Brazylii. 

„Prezydent E. Morales interweniował w tej sprawie upewniając się, że 

znalazł równowagę pomiędzy rzeczywistością a prawem, pomiędzy normami 

prawnymi a międzynarodowymi traktatami" dodał A. Garcia. 

Ponad 500 000 dzieci już pracuje, aby wspierać dochód rodzinny w Boliwii, 

informuje UNICEF (United Nations Children's Fund). 

Wiele z nich czyści buty i sprzedaje żywność na straganach w La Paz                 

i innych boliwijskich miastach. Jednak inne dzieci pracują w ciężkich 

warunkach w kopalniach i na polach rolniczych. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28359582
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Socjalistyczny rząd E. Morales ma nadzieję, ze prawo spowoduje zanik 

wielkiego ubóstwa w Boliwii. 

Według  International Labour Organisation (Miedzynarodowej Organizacji 

Pracy) dzieciom poniżej 15 roku życia powinno się zakazać pracy. 

Zgadza się na minimalny wiek 14 lat dla dzieci w krajach rozwijających się. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28360838 

 

 

Kilkadziesiąt osób zostało rannych w kolizji pociagu w południowej Francji, 

informują media(Dozens of people have been injured in a train collision  

in southern France, according to media reports) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28358137 

  

 

Waszyngton DC anulował prawo skazujące za posiadanie małej ilości konopi 

indyjskich, czyniąc w ten sposób stolicę miejscem gdzie panuje najbardziej 

liberalne prawo związane z posiadaniem marihuany w Ameryce  

(Washington DC has ended criminal penalties for possession of small amounts 

of cannabis, giving the US capital one of the most liberal marijuana laws 

in America) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28348251 
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Minister spraw zagranicznych Izraela i Hamas zaprzeczyli wcześniejszym 

doniesieniom o zawarciu rozejmu, który miałby zakończyć walki w Gazie 

pomiędzy Izraelem a palestyńskimi bojownikami 

 

Jak dotąd podczas 9 dni trwania konfliktu zginęło 227 Palestyńczyków i 1 

Izraelczyk. 

W czwartek Agencja ds. pomocy humanitarnej ONZ i ds. palestyńskich 

uchodźców ( UN Relief and Works Agency for Palestine refugees) poinformował 

o znalezieniu 20 rakiet ukrytych w jednej ze szkół w GAzie i "mocno 

potępiła" tych, którzy są za to odpowiedzialni 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28360838
http://www.bbc.com/news/world-europe-28358137
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28348251
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[http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-strongly-condemns-

placement-rockets-school] 

W czwartek  od 10.00 do 15.00 czasu miejscowego miałao miejsce 

pięciogodzinne zawieszenie broni  ale walki zostały wznowione zaraz po jego 

zakończeniu. 

Doszło do niego na skutek prośby ze strony ONZ oraz organizacji 

międzynarodowych w celu udzielenie pilnej pomocy, dostarczenia wody, 

żywności i środków higienicznych. 

Mieszkańcy Gazy wykorzystali rozejm do uzupełnienia swoich zapasów. Doszło 

do korków ulicznych. 

Po zakończeniu rozejmu ostrzał został wznowiony. 

Minister zdrowia poinformował, że na skutek ataku Izraela został trafiony 

dom, w którym zginęło 3 dzieci. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28344637 

 

 

 

KONFLIKT UKRAIŃSKI, Rosja oskarżona o zestrzelenie myśliwca, który 

wykonywał misję na terenie Ukrainy 

 

Andriy Lysenko rzezcnik Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony 

(Ukrainian National Security and Defence Council) poinformował, że Su-25 

samolot do ataku celów naziemnych został zestrzelony w środę wieczorem. 

A. Lysenko poinformował, że samolot został trafiony około 19.00 (16.00 

GMT). Pilot zdołał się katapultować i został uratowany przez siły 

ukraińskie. 

Minister obrony Rosji określi oskarżenie jako "absurd" poinformowały media 

krajowe. 

Bojownicy poinformowali, że w środę zestrzelili 2 myśliwce Su-25. 

Strona ukraińska twierdzi, że z terytorium Rosji doszło do ostrzału 

rakietowego. 

Strona ukraińska oskarżyła Rosję o zestrzelenie samolotu transportowego An-

26 w poniedziałek oraz o przechwycenie członków załogi. 

Tymczasem NATO informuje, że liczba żołnierzy rosyjskich w pobliżu granicy 

znowu wzrosła do 12000. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28344637
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Tymczasem Rosyjski prezydent Władymir Putin potępił nałożenie nowych 

sankcji na jego kraj, informując, że zaburzy to wzajemne relacje i będzie 

miało wpływ na prowadzenie interesów u obu stron. 

Gdy w Rosji poziom oprocentowania akcji spadł na skutek sankcji, rynki 

również odnotowały spadki powyżej 2,5 % 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28345039 

 

AFGANISTAN, Uzbrojone odziały bojowników, którzy zaatakowali międzynarodowe 

lotnisko w Kabulu używając granatów i broni automatycznej zostali odparci - 

informują władze afgańskie 

 

4 bojowników zostało zabitych a jeden z członków służb bezpieczeństwa 

został ranny. 

Talibowie potwierdzili, że w czwartek przeprowadzili atak, który trwał 

prawie pięć godzin. 

Zastępca ministra spraw wewnętrznych ds. bezpieczeństwa Mohammad Ayub 

Salang poinformował, że teren został "całkowicie oczyszczony" 

[https://twitter.com/MASalangi/status/489627825746751488] 

Ostatni bojownik wysadził się, ponieważ siły afgańskie miały go pojmać. 

Świadkowie informują, że bojownicy zajęli nieużywany, będący w trakcie 

budowy budynek w pobliżu silnie strzeżonego lotniska. 

Wszystkie loty skierowano z lotniska do innych miast w Afganistanie. 

Sądzi się, że bojownicy użyli bomby w samochodzie w celu dotarcia do 

budynku, informuje Karen Allen z BBC w Kabulu. 

Przedstawiciele ministerstwa spraw wewnętrznych informują, że lotnisko nie 

ucierpiało podczas ataku, „nawet pojedyncza rakieta nie eksplodowała”. 

 

Tymczasem afgańsks telewizja poinformowała, że ochrona prezydenta Karzaia 

został zaatakowana w Zumrat podczas swojej trasy do prowincji Paktika na 

wschodzie kraju gdzie na skutek ataku samobójczego zginęło 42 osoby.  

  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28339526 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28345039
http://www.bbc.com/news/world-asia-28339526
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Australia głosuje za zniesieniem podatku węglowego 

(Australia votes to repeal carbon tax) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28339663 
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Izrael ostrzegł tysiące ludzi we wschodniej i północnej części Strefy Gazy, 

aby Ci opuścili swoje domy, kiedy zostanie przeprowadzana akcja ataków 

lotniczych 

Podjęta we wtorek  przez Egipt inicjatywa pokojowa mająca na celu 

powstrzymanie ataków rakietowych ze strony Hamasu na Izrael zakończyła się 

niepowodzeniem. 

Palestyńskie źródła mówią o co najmniej 211 osobach zabitych na skutek 

ataków izraelskich w tym 10 osób w ciągu ostatniej nocy i 4 dzieci, które 

zginęły w środę. 

Jeden z Izraelczyków został zabity przez pocisk moździerzowy wystrzelony w 

pobliżu północnej granicy z Izraelem. 

Tymczasem Izraelskie Siły Obrony (Israel Defense Forces) rozrzuciły ulotki 

oraz uzyły nagranych wiadomości telefonicznych aby ostzrec około 100 000 

mieszkańców Gazy aby ci opuścili swoje domy przed 8:00 (05:00 GMT)) w 

środę. 

Według wojska we wtorek bojownicy wystrzelili ponad 150 rakiet na Izrael  i 

pond 1260 od czasu rozpoczęcia Operation Protective Edge 

Siły lotnicze i marynarka przeprowadziły ataki na 96 celów w Gazie we 

wtorek  i ponad 1750 w ciągu ostatnich ośmiu dni. 

Tymczasem Hamas - który jest uznawany przez Izrael i stany Zjednoczone za 

organizację terrorystyczną  - uznał proponowane terminy zawieszenia broni 

jako nie biorące pod uwagę ekonomicznej blokady Strefy Gazy co spowodowało 

ciężkie warunki do życia dla wielu Palestyńczyków. 

ONZ informuje o tym, że co najmniej 1370 domów zostało zniszczonych w Gazie 

i ponad 18 000 osób musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania. 

Międzynarodowy Czerwony Krzyż informuje, że nieustanne bombardowania 

zniszczyły "delikatną infrastrukturę odpowiadającą za transport wody" 

[http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2014/14-07-

israel-palestine-gaza-water.htm] co powoduje, ze setki ludzi nie ma dostępu 

do wody. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28320901 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28339663
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28320901


38 
 

 

 

Niemcy skrytykowały Rosję za niepowodzenie w wypełnieniu zobowiązań 

mających na celu zakończenie kryzysu we na wschodzie Ukrainy i 

zapowiedziały, że ta może się spodziewać kolejnych sankcji ze strony UE 

 

Ostrzeżenie zostało wypowiedziane po odbyciu rozmów pomiędzy Kanclerz 

Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą i 

prezydentem Ukrainy Petro Poroshenka. 

Tymczasem strona ukraińska poinformowała o śmierci 11 swoich żołnierzy w 

ciągu minionej doby. 

Informuje się o ciężkich walkach  w pobliżu miejscowości Izvaryne i 

Marynivka niedaleko od granicy z Rosją. 

Nie są znana liczba ofiar po stronie separatystów. 

Od połowy kwietnia, kiedy siły ukraińskie przystąpiły do operacji mającej 

odzyskać kontrolę nad wschodnimi terenami kraju zginęło ponad 1000 osób w 

tym cywilów i bojowników. 

Przywódcy krajów UE mają się spotkać w środę w Brukseli, gdzie mogę podjąć 

decyzję o nałożeniu większych sankcji na Rosję. 

Według wersji wstępnej postanowienia, do którego dotarła agencja Reuters 

przywódcy UE zablokują możliwość udzielania nowych pożyczek dla nowych 

projektów Rosyjskich i rozszerzą zasięg innych sankcji. 

Przywódcy mają poprosić Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment 

Bank), aby wstrzymał finansowanie nowych sektorów publicznych. 

Najprawdopodobniej doprowadzą również do wstrzymanie finansowania projektów 

w Rosji przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for 

Reconstruction and Development) 

We wtorek 11 osób zginęło po tym jak samolot zbombardował zajęte przez 

separatystów miasto Snizhne w rejonie Donetska 

 

Lokalni mieszkańcy i rebelianci obwiniają za atak siły rządowe, który 

zaprzecza pośród ogólnych sugestii ze strony ukraińskiej, że samolot mógł 

należeć do Rosji. 

Jeśli to okazałoby się być prawdą byłby to pierwszy przypadek kiedy 

rosyjski samolot bojowy wziął udział w konflikcie. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28327453 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28327453
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Brukselski szczyt przywódców państwa UE zakończył się bez uzgodnienia kto 

powinien zająć dwa kluczowe stanowiska UE - szefa polityki zagranicznej 

oraz przewodniczącego Rady Europy. 

(A summit of EU leaders in Brussels has ended without agreement on who 

should fill two top EU jobs - foreign policy chief and European Council 

president) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28316810 

 

Sąd w Egipcie skazał 7 mężczyzn na karę dożywotniego więzienia a 2 innych 

na 20 lat pozbawienia wolności za atak i dokonanie gwałtu na kobietach w 

ubiegłym miesiącu 

(A court in Egypt has sentenced seven men to life in prison and two others 

to 20 years for sexual assaulting women last month) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28329064 

  

Aresztowano dwóch pracowników metra po katastrofie w Moskwie 

(Two Moscow metro workers arrested after disaster) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28324053 
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Co najmniej 42 osoby zostały zabite i dziesiątki odniosło obrażenia po 

samobójczym  ataku na ruchliwe miejsce targowe w prowincji Paktika we 

wschodnim Afganistanie informują źródła lokalne 

 

Według informacji napastnik wjechał na teren targowiska w prowincji Orgun i 

zdetonował ładunek. 

Miejsce było pełne ludzi robiący zakupy na muzułmańskie święto Ramadan. 

Żadna z grup nie przyznała się do ataku. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28316810
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28329064
http://www.bbc.com/news/world-europe-28324053
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Agencja Reuters cytuje rzecznika Talibów Zabihullah Mujahida, który 

zaprzecza, że dokonało tego Mujahedeen of the Islamic Emirate of 

Afghanistan. 

Wschodnia prowincja Paktika współdzieli granicę z niespokojnymi terenami 

należącymi do plemion. 

Orgun jest jednym z najspokojniejszych terenów prowincji Paktika, chociaż 

członkowie ugrupowań bojowników Haqqani są tutaj obecni. 

Po zamachu jeden ze świadków poinformował, że wybuch był tak silny, że 

zniszczył dziesiątki samochodów i sklepów. 

Inni świadkowie informują, że napastnik był ścigany przez policję zanim 

wjechał na bazar. 

Atak miał miejsce kilka godzin po tym jak dwóch mężczyzn zostało zabitych w 

Kabulu przez bombę umieszczoną przy drodze. 

Talibowie przyznali się do ataku, którego celem był samochód wiozący 

pracowników zatrudnionych w pałacu prezydenckim. 

Tymczasem wcześniej obaj kandydaci w wyborach prezydenckich zgodzili się na 

wynik audytu przeprowadzonego na skutek podejrzenia o oszustwo w czasie 

głosowania. 

Problematyczna jest sprawa stabilności w kraju po wycofaniu w tym roku sił 

wojskowych kierowanych przez Amerykanów. 

Według ostatnich danych (16.07) liczba ofiar w zamachu wyniosła 89 osób 

zabitych.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28307857 

 

 

 

Skomplikowana historia Strefy Gazy w 80 sekundowym materiale filmowym 

(Gaza Strip's troubled history - in 80 seconds) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28294498 

  

Premier Wielkiej Brytani dokonuje zmian personalnych w rządzie (PM 

reshuffles cabinet) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-28303750 

  

http://www.bbc.com/news/world-asia-28307857
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28294498
http://www.bbc.com/news/uk-politics-28303750
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Michael Gove były minister edukacji sprawował "jedno z najważniejszych 

stanowisk" w rządzie podkreślił David Cameron  

(Former Education Secretary Michael Gove has been handed "one of the most 

important jobs" in government, David Cameron has insisted) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-28302487 

 

Ministerstwo zdrowia w Rosji informuje o 21 ofiarach śmiertelnych 

spowodowanych wykolejeniem się metra 

(The death toll in Tuesday's derailment on the Moscow metro now stands at 

21, the Russian health ministry says) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28306458 

  

W Berlinie dziesiątki tysięcy niemieckich fanów futbolu przywitało 

bohaterów zwycięstwa w mistrzostwach świata w piłce nożnej 

(Tens of thousands of German football fans have given a heroes' welcome to 

the World Cup-winning team in Berlin) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28306321 

  

Ci, którzy ocaleli w największych jak dotąd pożarach buszu  dostaną 

odszkodowanie w wysokości 500 milionów dolarów  

(Survivors of one of the worst bushfires in Australia have won a payout of 

almost A$500m ($470m)) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28305127 

 

8 lipiec (wtorek) – 14 lipiec (poniedziałek) 2014 

14.VII 

 

Tysiące Palestyńczyków uciekają z północnych części Strefy Gazy po tym jak 

Izrael ostrzegł, że ostrzela to terytorium  podczas swojej kampanii 

zmierzającej do powstrzymania nieustannego ostrzału ze strony bojowników 

 

ONZ informuje, że 17 000 ludzi poszukuje schronienia w różnych obiektach. 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-28302487
http://www.bbc.com/news/world-europe-28306458
http://www.bbc.com/news/world-europe-28306321
http://www.bbc.com/news/world-asia-28305127
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W niedzielę siły izraelskie przeprowadziły operację lądową  

w miejscu, z którego bojownicy prawdopodobnie ostrzeliwują cele na terenie 

Izraela. 

Źródła ze Strefy Gazy informują o co najmniej 172 Palestyńczykach zabitych 

od momentu rozpoczęcia ofensywy 7 dni temu. 

Pośród zabitych jest też 18 członków jednej rodziny, którzy zginęli  

podczas ataku rakietowego w niedzielę. 

Tymczasem w poniedziałek ze strefy Gazy nad terytorium Izraela  Izraela 

nadleciał dron, który został zestrzelony przez pocisk Patriot powyżej 

Ashdod. 

Wojsko potwierdziło, że w niedzielę nad miastem Beit Lahiya zrzucono ulotki 

informujące o konieczności znalezienia schronu. 

Wysłannik The Palestinian Authority w UK, Manuel Hassassian powiedział BBC 

NEWS, że mieszkańcy Gazy nie mają się gdzie schronić. 

„Nie ma schronów, bunkrów, nie ma miejsca gdzie można by uciec z wyjątkiem 

domów" powiedział. "Jeżeli oni opuszczą domy to zostaną zabici na ulicy". 

W niedzielę, Izraelczycy zniszczyli w nalotach większość kwater służb 

bezpieczeństwa i posterunków policyjnych bojowników islamskiego Hamasu. 

IDF informuje, że jak dotąd Izrael uderzył w 1320 miejsc na teranie Gazy 

natomiast Hamas wystrzelił ponad 800 rakiet na Izrael. 

Niemcy wysyłają w poniedziałek ministra spraw zagranicznych Faank-Walter 

Steinmeiera w celu odbycia rozmów z Izraelczykami i Palestyńczykami w celu 

pomocy w zakończeniu konfliktu   

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28282291 

 

Trwają ataki lotnicze na Strefę Gazy oraz ataki rakietowe na Izrael - 

siódmy dzień izraelskiej ofensywy przeciwko bojownikom palestyńskim 

(Israeli air strikes on Gaza and rocket fire on Israel have continued, on 

the seventh day of Israel's operation against Palestinian militants) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28290018 

 

KONFLIKT UKRAIŃSKI, Walki rozprzestrzeniły się poza zajmowane przez 

rebeliantów miast Luhansk, bojownicy informują, że siły rządowe próbują 

szturmować miasta przy użyciu czołgów 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28282291
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28290018
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Zacytowano przywódcę bojowników  Igora Strelkova, który poinformował, że 

jego siły pokonały kolumnę pancerną wojsk rządowych atakujących z południa 

i zachodu. 

Źródła pro ukraińskie miasta (425 000 mieszk.) informują o walkach. 

Co najmniej 15 cywilów zginęło w Luhansku i sąsiednim rejonie Donetska, 

informuje się w raportach. 

Niemcy i Rosja nalegają na przeprowadzenie rozmów pomiędzy Kijowem a 

rebeliantami. 

W krótkim spotkaniu w Rio do Janeiro przed Mistrzostwami w piłce nożnej  

kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Rosjii Władymir Putin wezwali do 

dialogu, poinformowałoa kancelaria A. Merkel 

[http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2014/07/20

14-07-13-pm.html]. 

Przywódcy zgodzili się, że systuacja na Ukrainie „zmierza w kierunku 

pogorszenia" powiedział rzecznik Kremla. 

 

Prorosyjscy separatyści walczą z siłami rządowymi od momentu ogłoszenia 

niepodległości w kwietniu przez Luhansk i sąsiedni region Donetsk. 

Rozmowy w Rio pomiędzy W. Putinem a prezydentem Ukrainy Petro Poroshenko 

zostały odwołane po tym jak ukraiński przywódca zapowiedział, że nie 

przybędzie na finał w ogóle. 

Źródło ukraińskie gazeta Ukrayinska Pravda informuje, że jednostka pancerna 

próbowała przerwać oblężenie oddziałów, które od tygodni są zablokowane na 

lotnisku w Luhansku. 

Igor Girkin (Strelkov) poinformował, że bojownicy pokonali 2 rządowe 

kolumny pancerne liczące od 40 do 70 czołgów. 

Różne źródła informują o trwających walkach: 

[http://informator.lg.ua/?p=8632] 

[http://www.0642.ua/article/574979]   

[https://twitter.com/journal1st_88] 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28285208 

 

Siły ukraińskie informują o „pięciu silnych atakach powietrznych", które 

przeprowadziły na cele we wschodnim Luhansku aby zakończyć blokadę 

strategicznego lotniska przez separatystów 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28285208
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(The Ukrainian air force says it has delivered "five powerful air strikes" 

on targets in the eastern Luhansk region in a bid to end a rebel blockade 

of a strategic airport there) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28292338 

 

 

Samsung Electronics poinformował, że znalazł "dowody na istnienie 

dziecięcego rynku pracy" w fabryce jego chińskiego dostawcy Dongguan 

Shinyang Electronics 

(Samsung Electronics said it has found "evidence of suspected child labour" 

at a factory of its Chinese supplier Dongguan Shinyang Electronics.) 

http://www.bbc.com/news/business-28289652 

 

13.VII 

 

Według papieża Franciszka wiarygodne źródła wskazują, że „około 2%" 

duchownych w Kościele Katolickim jest pedofilami 

(Pope Francis has been quoted as saying that reliable data indicates that 

"about 2%" of clergy in the Catholic Church are paedophiles) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28282050 
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KONFLIKT UKRAIŃSKI, Co najmniej 4 osoby zginęły kiedy na przedmieścia 

zajętego przez rebeliantów Donetska spadły  rakiety 

 

Rakiety trafiły a apartamentowiec  w Marince w zachodniej części miasta. 

Prorosyjscy separatyści i siły rządowe wzajemnie się oskarżają o 

przeprowadzenie ataku. 

W piątek na skutek ataku na kolumnę żołnierzy śmierć poniosło 19 z nich. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28292338
http://www.bbc.com/news/business-28289652
http://www.bbc.com/news/world-europe-28282050
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Tymczasem UE nałożyła sankcje i zamroziła aktywa na 11 osób spośród 

separatystów w niedzielę. 

Na liście znajduje się samozwańczy premier „Ludowej Republiki" Donetska i 

Luhanska Alexander Borodai i Marat Bashirov. 

Miejscowi mieszkańcy  spośród których część uciekła w panice poinformowali 

agencję Associated Press, że ataki rakietowe odbywały  się co pół godziny 

pomiędzy 23.00 czasu miejscowego w piątek (20:00 GMT) a 04:00 w niedzielę. 

Przywódca separatystów Igor Strelkov powiedział w oświadczeniu nagranym na 

video [https://www.youtube.com/watch?v=wpE10xEfn8A#t=81], że siły rządowe 

ostrzelały Marinkę przy pomocy rakiet Grad i systemu Uragan (multiple 

rocket systems). 

Powiedział, że co najmniej 30 ludzi zginęło kiedy rakiety trafiły w obszar 

zamieszkany. Jednak służby ratunkowe poinformowały tylko o czterech 

ofiarach śmiertelnych. 

Dziennikarze z Donetska również potwierdzili, że atak wyglądał jakby był 

przeprowadzony ze strony sił ukraińskich, podaje agencja Reuters. 

Jednak rzecznik sił bezpieczeństwa Ukrainy Andriy Lysenko oskarżył 

rebeliantów o zbombardowanie Marinki przy pomocy rakiet Grad, informuje 

rosyjska agencja Interfax 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28277928 

 

 

Irackie siły bezpieczeństwa i oddziały milicji rządowej dokonały egzekucji 

co najmniej 255 więźniów od 9 czerwca informuje grupa monitorujące 

przestrzeganie praw człowieka (Human Rights Watch) 

Więźniowie byli Sunnitami natomiast siły bezpieczeństwa i milicję 

reprezentowali przedstawiciele Shia. 

Członek irackiej armii zaprzecza, że dokonano egzekucji więźniów. 

Jednakże niektórzy z nich mogli zginąć „na skutek aktów terrorystycznych" 

powiedział Lt Gen Qassim Atta rzecznik wojskowy przy premierze Nouri 

Maliki. 

Liczba zabitych jest niższa niż podaje się w raporcie, dodał informując 

jednocześnie, że utworzono komisję aby zająć się sprawą śmierci. 

Większość egzekucji miało miejsce kiedy siły irackie wycofywały się przed 

bojownikami Isis głosi oświadczenir HRW 

[http://www.hrw.org/news/2014/07/11/iraq-campaign-mass-murders-sunni-

prisoners]  

Według raportów do egzekucji doszło w 6 miejscowościach: Mosul, Tal Afar, 

Baquba, Jumarkhe, Rawa i Hilla. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28277928
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Na skutek walk w ostatnich miesiącach ponad milion osób opuściła swoje 

domy. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28274742 

 

Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa do rozejmu pomiędzy Izraelem a 

Palestyńczykami w Strefie Gazy 

 

W niedzielę Izrael użył samolotów do ostrzelania terytorium głównej kwatery 

służb bezpieczeństwa i komendy policji, co było najcięższym bombardowaniem 

od rozpoczęcia operacji 8 lipca. 

W poprzednim ataku zginęło 17 członków tej samej rodziny. 

Tymczasem Izrael poinformował o wysłaniu sił lądowych na terytorium Gazy 

przeciwko stanowisku wyrzutni rakiet. 

4 żołnierzy zostało „lekko rannych" w udanym ataku poinformowali 

przedstawiciele Izraelskich Sił Obronnych na Tweeterze. 

Izrael informuje o 90 rakietach wystrzelonych z Gazy w niedzielę i podaje 

wiadomości o przechwyceniu 3 pocisków wystrzelonych w kierunku Tel Avivu. 

Według źródeł palestyńskich zginęło do tej pory 159 Palestyńczyków i ponad 

1000 zostało rannych. 

Tymczasem wszyscy spośród 15 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ przyjęło 

oświadczenie wzywające do spokoju i przeprowadzenie rozmów pokojowych. 

Pięciu Izraelczyków zostało rannych w tym tygodniu przez ataki rakietowe, 2 

z nich ciężko, ale żaden nie zginął. 

ONZ szacuje, że 77% ludzi zabitych w Gazie to cywile. 

Członkowie Rady Bezpieczeństwa wezwali do deeskalacji sytuacji, 

przywrócenia spokoju oraz powrotu do rozejmu z 2012 roku 

Tymczasem Minister spraw zagranicznych Willliam Hague poinformował, że 

porozmawia ze swoimi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych, Francji i 

Niemczech konieczność zawarcia rozejmu kiedy dojdzie do spotkania w 

niedzielę w Wiedniu. 

Izrael i bojownicy w Gazie rozpoczęli w październiku 2012 roku 8 dniową 

wojnę, która zakończyła się podpisaniem rozejmu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28279562 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28274742
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28279562
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Sekretarz stanu John Kerry poinformował, że dwaj kandydaci w wyborach 

prezydenckich zgodzili się na przeprowadzenie auditu, który ma pomóc w 

rozwiązaniu kwestii spornych dotyczących ubiegłomiesięczne głosowanie 

(Afghanistan's two presidential election candidates have agreed to an audit 

in an attempt to resolve a dispute over the result of last month's vote, US 

Secretary of State John Kerry has said) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28280532 

 

11.VII 

 

 

KRYZYS W GAZIE, Liczba ofiar izraelskich nalotów lotniczych wzrosła do 100 

informują źródła palestyńskie 

Ostatnie dwie zabite osoby to pasażerowie samochodu w rejonie Bureij w 

piątek, podają źródła 

Izrael przeprowadził setki nalotów od momentu rozpoczęcia operacji we 

wtorek w celu powstrzymania ataku rakietowego z terytorium Gazy. Bojownicy 

natomiast kontynuują ostrzał Izraela powodując zniszczenia i obrażenia. 

Stany Zjednoczone na wezwanie premiera izraelskiego zaoferowały pomoc w 

ustanowieniu rozejmu. 

Turcja i Egipt skrytykowały Izrael za użycie siły. 

Palestyński minister zdrowia poinformował, że oprócz zabitych 675 osób 

zostało rannych - głównie cywilów podczas trwania operacji Operation 

Protective Edge. 

Izrael informuje, że pośród zabitych znajdują się "dziesiątki terrorystów". 

Na skutek nalotu w nocy na strefę Gazy na dom w Rafah zginęło 4 osoby - 

trzech mężczyzn i jedna kobieta - informuje minister zdrowia. 

W drugim ataku, dodaje - zabito dziewczynę w Rafah oraz zginał jeden 

bojowników gdy został trafiony jego motocykl. 

W Izraelu, jedna osoba została poważnie ranna kiedy rakieta trafiła w 

stację benzynową w Ashdod w piątek rano, informują źródła izraelskie. 

We wtorek izraelski żołnierz został ranny na skutek ostrzału moździerzowego 

w Eshkol w czwartek. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28280532
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W telefoniczej rozmowie prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama z 

premierem Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że „Stany Zjednoczone są 

gotowe aby pomóc w przerwaniu przemocy w tym aby powrócić do rozejmu z 

października 2012 roku. 

W piątek wysłannik pokojowy na Bliski Wschód Tony Blair powiedział, że 

konieczne jest „zajęcie się kwestiami długoterminowymi, które wynikają z 

istoty przemocy i konfliktu". 

„Myślę, że będzie bardzo trudne doprowadzenie do krótkotrwałego pokoju" - 

powiedział. 

 

Tymczasem zmobilizowano 20 000 izraelskich rezerwistów. Spekuluje się na 

temat ofensywy lądowej w Gazie 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28263669 

 

AFGANISTAN, Ashraf Ghani jeden z dwóch kandydatów podczas prezydenckich 

wyborów w kraju jest za przeprowadzeniem „znaczącej rewizji" związanej z 

liczbą oddanych głosów 

Wygłosił swój komentarz przed spotkaniem z amerykańskim sekretarzem stanu 

Johnem Kerry, który przybył do Kabulu aby rozwiązać pogłębiający się 

konflikt. 

J. Kerry ma się spotkać z rywalem A. Ghani Abdullah Abdullahem 

Ashraf Ghani wyszedł na prowadzenie podczas głosowania w drugiej turze, ale 

obaj kandydaci podejrzewają, że doszło do oszustwa. 

Obecny prezydent Hamid Karzai, który przejął władzę po kierowanym przez 

Stany Zjednoczone obaleniu Talibów  ustępuje ze stanowiska po ponad 10 

latach. 

Według oficjalnych wyników A. Ghami uzyskał 56,44% w głosowaniu 14 czerwca 

natomiast A. Abdukkah dostał 43,5%. 

 

Wyniki znacznie się różnią od tych z pierwszej tury w kwietniu kiedy A. 

Abdullah uzyskał 44,9% a A. Ghani 31,5%. 

Karty do głosowania są powtórnie sprawdzane w ponad 7000 punktów wyborczych 

- co stanowi prawie jedną trzecią wszystkich oddanych głosów. 

Korespondenci twierdzą, że powtórne przeliczenie znacznie zmieni ostateczny 

wynik, który spodziewany jest na 22 lipca.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28259352 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28263669
http://www.bbc.com/news/world-asia-28259352
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KONFLIKT IRACKI, Kurdowie iraccy przejęli 2 rafinerie na północy kraju 

 

Zbrojne oddziały kurdyjskie przejęły kontrolę nad ośrodkami w Bai Hassan i 

Kirkuk 

Obydwie rafinerie mają możliwość wyprodukowania 400 000 dziennie. 

Kurdyjscy posłowie ustąpili ze stanowisk po tym kiedy premier Nouri Maliki 

oskarżył Kurdów o udzielanie schronienia ekstremistom. 

Zdaniem Hoshyar Zebari - ministra spraw zagranicznych pochodzenia 

kurdyjskiego premier powinien przeprosić za stwierdzenie. 

Tymczasem liczba ludzi zabitych w zamachu bombowym na przedmieściach 

Kirkuku wzrosła do 30. 

Do ataku doszło w piątek, kiedy kierowca zamachowiec uderzył w zbiornik z 

paliwem na punkcie kontrolnym na południu miasta. 

 

Z drogi korzystają uchodźcy, którzy uciekają przed przemocą z pozostałych 

części kraju w kierunku relatywnie bezpiecznego półautonomicznego rejonu 

Kurdystanu. 

Pośród zabitych znaleźli się policjanci i cywile. 

Wojska kurdyjskie zajęły tereny w północno-zachodniej części kraju z 

których wycofała się armia iracka w czasie ofensywy bojowników z Isis. 

Od tego czasu Kurdowie informują o planach przeprowadzania referendum na 

obszarach zajętych co skutkuje wzrostem eskalacji konfliktu z władzami 

centralnymi. 

Tymczasem grupa działaczy Human Rights Watch (HRW) poinformowała, że od 9 

czerwca irackie siły bezpieczeństwa wraz z oddziałami bojowników związanymi 

z rządem przeprowadziły co najmniej 255 egzekucji na więźniach 

[http://www.hrw.org/news/2014/07/11/iraq-campaign-mass-murders-sunni-

prisoners]  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28265064 

 

 

KONFLIKT UKRAIŃSKI, W wyniku ataku rakietowego w rejonie Luhanska zginęło 

19 żołnierzy, informuje ukraińska strona rządowa oskarżając separatystów 

Ich zdaniem na oddziały wojskowe w miejscowości Zelenopillya w pobliżu 

rosyjskiej granicy wystrzelono rakiety typu Grad. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28265064
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Prorosyjscy bojownicy informują, że „zniszczyli kolumnę" armii ukraińskiej. 

Minister obrony Ukrainy poinformował o 23 żołnierzach zabitych w ciągu 

minionych 24 godzin. 19 zginęło na skutek  ataku rakiet Grad - powiedział. 

Rzecznik armii Volodymyr Seleznyo powiedział, że 93 żołnierzy zostało 

rannych. 

 

Rakiety Grad produkcji rosyjskiej należą do ciężkiej artylerii i są 

wystrzeliwane w seriach z ciężarówek. Zarówno siły rosyjskie jak i 

ukraińskie są w nie wyposażone. 

W czwartek w nocy bojownicy ostrzelali z moździerzy żołnierzy ukraińskich 

na lotnisku w Donetsku. 

Jak dotąd po przejęciu lotniska przez siły ukraińskie bojownikom nie udało 

się przełamać ich obrony. 

Tymczasem organizacja praw człowieka Amnesty International oskarżyła 

separatystów o dokonywanie aktów przemocy w trakcie trwającego trzy 

miesiące konfliktu. 

Według  raportu [http://images.derstandard.at/2014/07/10/Abductions-and-

Torture-in-Eastern-Ukraineengl.pdf] celem ataków są protestujący i 

dziennikarza, a samej przemocy doświadczyły setki ludzi. 

Zdaniem Amnesty International siły rządowe w mniejszym stopniu również a 

odpowiadają za akty przemocy 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28261737 
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KRYZYS IRACKI, Urzędnicy państwowi poinformowali, że sunniccy bojownicy 

zdobyli materiały radioaktywne wykorzystywane do badań naukowych na 

uniwersytecie w Mosulu 

 

W liście wysłanym przez wysłannika irackiego czytamy, że zdobyto prawie 40 

kg uranu. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28261737
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Ale Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - IAEA (International Atomic 

Energy Agency) przy ONZ informuje, że materiał był "niskiego poziomu" i nie 

stwarza dużego niebezpieczeństwa. 

Zgodnie z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych ich zdaniem zdobyte 

materiały nie były wzbogaconym uranem. 

Ich zdaniem bojownikom byłoby trudno wykorzystać te materiały do produkcji 

broni.  

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28240140 

 

Nowy rząd Indii obiecuje przywrócenie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz 

obiecuje, że w planowaniu nowego budżetu więcej uwagi zostanie poświęconej 

zagranicznym inwestycjom, wydatkom na infrastrukturę, oraz dostępność 

towarów, a także politykę fiskalną.  

(India's new government is promising to bring back higher growth, with a 

budget including more scope for foreign investment, spending on 

infrastructure and a goods and services tax (GST).) 

http://www.bbc.com/news/business-28228670 

 

9.VII 

 

Palestyńscy bojownicy wystrzelili więcej rakiet na izraelskie miasta po 

nocnym nalocie na Strefę Gazy 

Izrael poinformował, że zestrzelił 15 rakiet wystrzelonych w środę w tym 8 

nad Tel Avivem, Ashkelonem i Ashdod. 

Według raportu z Gazy co najmniej 8 osób zostało zabitych w ostatnich 

nalotach izraelskich. 

Według źródeł z Gazy zginęło 35 Palestyńczyków i 150 zostało rannych. 

Przedstawiciele wojskowi Izraela poinformowali, że przeprowadzono 129 

ataków z powietrza skierowanych głownie przeciwko tunelom i wyrzutniom 

rakiet. 

Namierzono 550 celów w Gazie jako elementy operacji  "Operation Protective 

Edge" w tym 31 tunelów i 60 wyrzutni rakiet. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28240140
http://www.bbc.com/news/business-28228670
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Według źródeł 117 rakiet zostało wystrzelonych we wtorek w kierunku Izraela 

przy czym system  Iron Dome przechwycił i zniszczył 20 z nich. 3 z rakiet 

wylądowały w pobliżu Jerozolimy. 

W środę w kierunku Izraela zostało wystrzelonych 48 rakiet. 

Przedstawiciele Gazy informują, że w wyniku izraelskiego ataku zginęło 4 

Palestyńczyków w Shejaiya i 2 w Zeitun - obydwie miasta znajdują się blisko 

Gazy. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28222245 

 

Bojownicy Isis przejęli kontrolę nad opuszczoną fabryką broni chemicznej - 

poinformowali urzędnicy iraccy 

W liście do ONZ Irak informuje, że nie będzie w stanie dotrzymać zobowiązań 

aby zniszczyć swoją broń chemiczną. 

W kompleksie Muthanna na północny - wschód od Bagdadu znajdują się 

pozostałości rakiet wypełnionych sarinem i innymi gazami oddziałującymi na 

system nerwowy. 

ONZ i Stany Zjednoczone informują, że amunicja jest pozbawiona swoich 

właściwości bojowych i że bojownicy nie będą w stanie wyprodukować za jej 

pomocą użytecznej broni chemicznej. 

Uważa się, że w kompleksie Muthanna  znajduje się 2500 rakiet wypełnionych 

gazami bojowymi oddziałującymi na system nerwowy:  sarinem i gazem 

musztardowym. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28222879 

 

 

Eric Holder (USA) ostrzega Europę przed bojownikami z Syrii 

(Eric Holder of US warns Europe over Syrian fighters) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28214709 

  

Korea Północna wystrzeliła najprawdopodobniej 2 pociski krótkiego zasięgu w 

kierunku morza, informuje Korea Południowa, w czwartym takim teście który 

odbył się w ciągu 2 tygodni 

(North Korea has fired two suspected short-range missiles into the sea, 

South Korea says, in the fourth such test in two weeks) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28222245
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28222879
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28214709
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http://www.bbc.com/news/world-asia-28223183 

 

8.VII 

 

Izrael przeprowadził kolejne ataki lotnicze na Strefę Gazy po tym jak 

palestyński islamski ruch Hamas wystrzelił rakiety w jego kierunku 

 

Co najmniej 15 Palestyńczyków zostało rannych. 

Hamas powiedział, że  wystrzelił rakiety w odpowiedzi na "Agresję 

Syjonistów" oskarżając Izrael o zabicie 5 swoich bojowników. 

Izrael zaprzeczył. Wyjaśnił, że rozpoczął teraz operację powietrzną, aby 

zakończyć ostrzał rakietowy ze strefy Gazy. 

Izrael zapowiedział rozszerzenie operacji w ciągu kilku najbliższych dni 

oraz zapowiedział powołanie do służby 1500 rezerwistów. 

Podczas operacji zwanej Protective Edge trafiono w 50 celów w czasie nocy. 

W czasie eksplozji prezydent elekt Izraela Reuben Rivlin przebywał w 

schronie uczestnicząc w odprawie. 

Przedstawiciele Izraelskich Siły Obronnych (the Israel Defense Forces (IDF) 

poinformowali, że Hamas wystrzelił co najmniej 16 rakiet a ich powietrzny 

system obrony Iron Dome  przechwycił 5 z nich nad miastami: Ashdod i 

Ashkelon. 

Według raportów wojsko rozmieściło więcej żołnierzy w pobliżu granicy z 

Gazą. Miasta w obrębie 40 kilometrów zostały poinformowane, aby zamknąć 

szkoły i obozowiska letnie na skutek zagrożenia ostrzałem rakietowym. 

Wojsko poinformowało o kolejnych rakietach wystrzelonych z Gazy. 

Hamas poinformował, że rakiety izraelskie trafiły w 2 domy i 4 ośrodki 

szkoleniowe używane przez bojowników w Gazie 

Palestyńskie służby medyczne informują o 15 rannych osobach w południowym 

mieście Khan Younis. 

Poprzednio rzecznik Hamasu oskarżył Izrael o zabicie 5 bojowników podczas 

niedzielnego ostrzału i co określił jako „poważną eskalację". 

Ale rzecznik wojska izraelskiego Lt Col Peter Lerner zapreczył temu 

informując, że mężczyźni zginęli w niedzielę w tunelu, który został 

zbombardowany przez Izrael w czwartek. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28223183
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Wyjaśnił, że bojownicy weszli do tunelu aby ocenić zniszczenia spowodowane 

atakiem powietrznym i zaczęli manipulować ładunkami wybuchowymi, które 

najwidoczniej eksplodowały przypadkowo. 

 

Nie ma wiadomości o ofiarach w Izraelu 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28205090 

 

 

1 lipiec (wtorek) – 7 lipiec (poniedziałek) 2014 

 

7.VII 

UKRAINA, Siły rządowe informują o przejęciu dwóch kolejnych miasta 

zajmowanych do tej pory przez prorosyjskich rebeliantów 

Na stronie internetowej prezydenta Petro Poroshenko znalazła się 

informacja, że flaga narodowa zawisła nad miastami: Artemivsk and 

Druzhkivka. 

Nastąpiło to dzień po tym jak siły rządowe odzyskały kontrolę nad miastem 

Sloviansk. 

Tymczasem tłum kilku tysięcy ludzi zebrał się w stolicy regionu Donetsku, 

aby wyrazić swoje poparcie dla rebeliantów. 

Separatyści przegrupowali się w Donetsku i jak się informuje zaatakowali 

kwatery strażników więziennych w celu zdobycia broni. 

Personel został ewakuowany. 

Tymczasem burmistrz Donestska Serhiy Taruta powiedział, że ma nadzieję, że 

dostawy prądu i  funkcjonowanie służb medycznych wrócą do normy ponownie w 

ciągu tygodnia.  

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28182404 

http://www.dw.de/armee-r%C3%BCckt-auf-millionenstadt-donezk-vor-letzte-gro%C3%9Fe-bastion-

der-rebellen/a-17762022 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28205090
http://www.bbc.com/news/world-europe-28182404
http://www.dw.de/armee-r%C3%BCckt-auf-millionenstadt-donezk-vor-letzte-gro%C3%9Fe-bastion-der-rebellen/a-17762022
http://www.dw.de/armee-r%C3%BCckt-auf-millionenstadt-donezk-vor-letzte-gro%C3%9Fe-bastion-der-rebellen/a-17762022
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IZRAEL, Na skutek nalotu na Gazę zginęło 9 palestyńskich bojowników 

Hamas poinformował, że sześciu członków jego zbrojnego skrzydła zginęło 

podczas nalotu w pobliżu Rafah na południu. 

Trzej pozostali zginęli w odrębnych nalotach, które zostały przeprowadzona 

w odpowiedzi na ostrzał przy użyciu rakiet i moździerzy na Izrael. 

Nieco później rakieta spadła na południowe miasto Izraela Beersheba. 

W rejonie dochodzi do napięć na skutek zamordowania palestyńskiego 

nastolatka Mohammed Abu Khdair w ubiegłym tygodniu. 

W niedzielę policja poinformował, że aresztowała 6 podejrzanych narodowości 

żydowskiej. Policja powiedział BBC, że 16-letni chłopiec został 

najwidoczniej „zamordowany z powodu swojej narodowości". 

Zamordowanie Mohammed Abu Khdai nastąpiło po zabiciu 3 żydowskich 

nastolatków na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu, ich ciała znaleziono 

tydzień temu. 

Izrael twierdzi, że za zbrodnie odpowiada Hamas, ale ten zaprzecza. 

Służby ratunkowe w Gazie potwierdzają, że 2 osoby zginęły na skutek nalotu 

w Rafah ale 4 kolejne mogły zginąć pod zawalonym budynkiem. Siódma ofiara 

została najprawdopodobniej zabita  w innym ataku. 

Wcześniej 2 innych palestyńskich bojowników zostało zabitych w osobnym 

ataku w pobliżu obozu dla uchodźców w środkowej Gazie. 

Wojsko Izraela informuje, że atak był odpowiedzią na wystrzelenie co 

najmniej 25 rakiet i atak moździerzowy na Izrael w niedzielę. 

Kevin Connolly z BBC w Jerozolimie informuje, że Izrael aresztował setki 

członków Hamasu w czasie poszukiwań porwanych nastolatków. 

To może tłumaczyć nagłe zitensyfikowanie ostrzału rakietwego w Gazie - 

tłumaczy. 

Premier Izraela Benjamin Netanyahu obiecał, że mordercy Mohammed Abu Khdair 

zostaną schwytani. 

Przedstawiciele premiera poinformowali, że w poniedziałek B. Netanyahu 

rozmawiał z ojcem chłopca i złożył mu kondolencje. 

Mohammed Abu Khdair został uprowadzony w środę rano i znaleziony martwy 

kilka godzin później.  

Na podstawie doniesień przyczyną śmierci było spalenie. 

Jego pogrzeb we wschodniej Jerozolimie wywołał starcia pomiędzy policji a 

młodymi Palestyńczykami. 
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Poprzednio w tym tygodniu pochowano trójkę izraelskich nastolatków: Naftali 

Frenkel, Gilad Shaer obaj l. 16 i Eyal Yifrach, l. 19. Na pogrzebie był 

obecny premier. 

Zostali porwani podczas podróży na Zachodnim Brzegu Jordanu a ich ciała 

znaleziono w miniony poniedziałek. 

Izrael informuje, że 6 podejrzanych o morderstwo przebywa w areszcie i jest 

przesłuchiwanych. 

Opisuje się ich jako młodych mężczyzn, w tym reprezentujących mniejszości 

narodowe, wszyscy mieszkają w Jerozolimie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28189031 

 

Papież Franciszek poprosił o wybaczenie przez ofiary przemocy seksualnej ze 

strony duchownych podczas swojego pierwszego spotkania z nimi od czasu 

swojej elekcji 

(Pope Francis has begged forgiveness from the victims of sexual abuse by 

priests, at his first meeting with the victims since his election) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28189906 

 

6.VII 

STANY ZJEDNOCZONE, Dziewięćdziesiąt procent ludzi, których transze danych 

komunikacyjnych zostało zidentyfikowanych przez Agencję Bezpieczeństwa 

Narodowego (NSA) było zwykłymi użytkownikami internetu a nie celami 

przeznaczonymi do inwigilacji - potwierdza analiza gazety amerykańskiej 

Informację przekazał były pracownik NSA Edward Snowdena. 

Gazeta informuje, że przejrzano około 160 000 e-maili i sms-ów oraz 7900 

dokumentów znajdujących się około 11 000 kontach online, które zostały 

zebrane przez NSA w latach 2009-2012. 

Według The Post czteromiesięczne śledztwo, które przeprowadzili 

dziennikarze pokazało, że 9 na 10 użytkowników kont - w tym wielu 

Amerykanów nie miało być celem inwigilacji. 

Większość informacji ma zdaniem gazety: "zaskakująco intymny lub 

perwersyjny charakter" wśród których znajdują się historie "miłosne, 

dotyczące złamanego serca, romansów, kryzysów związanych z chorobami 

psychicznymi, politycznych i religijnych rozmów, kwestii finansowych oraz 

zawiedzionych nadzieli. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28189031
http://www.bbc.com/news/world-europe-28189906
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Gazeta zaznacza jednak, że przejrzała ona pliki zawierające „informacje o 

istotnej wartości pod względem wywiadowczym". 

Zawierają informacje „o nowych odsłonach związanych z projektami atomowymi 

na świecie, podwójnej działalności rzekomych sprzymierzeńców, wojskowej 

katastrofie, która przydarzyła się wrogiemu państwu, oraz tożsamości 

agresywnych intruzów w sieciach komputerowych Stanów Zjednoczonych" - 

informuje. 

The Post argumentuje, że przeszukane pliki stanowią polityczny dylemat dla 

prezydenta Barcka Obamy. 

E. Snowden, l.30 uciekł ze Stanów Zjednoczonych w maju 2013 roku i znalazł 

azyl w Rosji. 

W ubiegłym roku przekazał tajne dokumenty NSA do gazet w tym do: the 

Washington Post i the Guardian. 

Ujawnił również informację o tym, że NSA zbiera dane zawierające rozmowy 

telefoniczne milionów osób w Stanach Zjednoczonych oraz na świecie i 

poinformował, że agencja podsłuchiwała przywódców państw. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28182494 

 

Nadzieje na znalezienie 8 górników uwięzionych w prowizorycznej kopalni 

złota w południowym Hondurasie są coraz mniejsze - informują ratownicy, 

którzy kontynuują poszukiwania 

„Przekonajmy się czy przynajmniej jest szansa na dotarcie do ciał" - 

powiedział Anibal Godoy, który kieruje akcją w pobliżu El Corpus około 110 

km na południe od stolicy Tegucigalpa. 

Trzej górnicy uratowani w piątek wracają do zdrowia w szpitalu a ich stan 

jest stabilny - informują lekarze. 

Kiedy udało im się wydostać na powierzchnię byli odwodnieni i wyczerpani. 

Górnicy zostali odcięci kiedy wyjście małej kopalni znajdującej się na 

głębokości 80 metrów zostało zatarasowane poprzez obsunięcie się ziemi. 

„Sądzimy, że pozostali górnicy są uwięzieni jakieś 6-8 metrów od miejsca, z 

którego udało się uratować innych górników" - poinformował geolog A. Godoy. 

Tworzenie prowizorycznych kopalni w Hondurasie jest powszechne ale brak 

odpowiednich zabezpieczeń prowadzi do poważnych wypadków, które często się 

zdarzają. 

Kopalnie, w której doszło do wypadku znajduje się w miejscu gdzie zdarzają 

się obsunięcia ziemi i trzęsienia ziemi. 

Burmistrz pobliskiego miasta El Corpus, Luis Andres Rueda poinformował, że 

w pobliżu może znajdować się ponad 50 nieformalnych kopalń. 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28182494
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Szacuje, że setki ludzi używa drabin aby zejść na dół na głębokość 200 

codziennie. 

Wyposażeni w kilofy, drążą tunele próbując wydobyć malutkie samorodki złota 

znajdujące się w ziemi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28187043 

 

5.VII 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Separatyści prorosyjscy wycofali się do miasta Donetsk  

Bojownicy opuścili miasta Sloviansk and Kramatorsk oraz kilka mniejszych. 

Obiecali jednak walczyć z Donetska opisując obecny manewr jako część 

taktyki. 

Rząd wydał oświadczenie, w którym informuje, że rebelianci uciekli po 

rozpoczęciu ostrzału z moździerzy przez siły rządowe 

[http://www.president.gov.ua/en/news/30670.html]. 

Przywódcy separatystów poinformowali, że decyzję o porzuceniu Slovianska 

podjął Igor Strelkov - dowódca samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. 

I. Strelkov, który naprawdę nazywa się Igor Girkin poprosił o rosyjską 

interwencję w piątek informując, że jego ludzie stracili wolę walki 

 

Kim jest Igor Strelkov 

Samozwańczy dowódca DRL. 

Według Ukrainy pracuje dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU 

Jest na liście osób objętych sankcjami za spowodowanie zagrożenia dla 

niepodległości Ukrainy 

 

Tymczasem w tym tygodniu rząd Ukrainy poinformował, że odbił 2/3 terytorium 

zajętego przez separatystów w Donetsku i Luhansku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28177020 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28187043
http://www.bbc.com/news/world-europe-28177020
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IRAK, Abu Bakr al-Baghdadi, przywódca zbrojnej islamskiej grupy Isis wezwał 

muzułmanów do posłuszeństwa w swoim pierwszym kazaniu, nagranym na wideo 

Baghdadi został mianowany kalifem, przez ugrupowanie bojowników dżihadu, 

które zajęło tereny w Syrii i Iraku. 

Na nagraniu video został sfilmowany w czasie głoszenia kazania w meczecie 

al-Nouri w Mosulu w północnym Iraku. 

Nagranie z nim pojawiło się w momencie pogłosek na temat jego śmierci w 

czasie nalotu wojskowych sił rządowych na Irak. 

Nie jest jasne kiedy atak miał miejsce. 

W kazaniu B. al-Baghdadi pochwalił utworzenie „Państwa Islamskiego", które 

zostało ogłoszone przez Isis w ubiegłą niedzielę. 

„Jestem waszym przywódcą, chociaż nie jestem lepszy od Was , tak więc jeśli 

uważacie, że robię dobrze wspierajcie mnie a jeśli uważacie, że robię źle 

doradźcie me" powiedział swoim  wyznawcom. 

Tymczasem w sobotę premier Iraku Nouri al-Maliki zdymisjonował swoich 

głównych szefów bezpieczeństwa jako konsekwencja niepowodzenia armii w 

ofensywie skierowanej na północ w ubiegłym miesiącu. 

Szef lądowych sił zbrojnych oraz szef policji federalnej również stracili 

swoje stanowisk. 

W międzyczasie ekstremiści kierowani przez Isisi zniszczyli co najmniej 

kilkadziesiąt świątyń oraz miejsc kultu w prowincji Nineveh w północnym 

Iraku [http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-28177841] 

Zniszczono budynki należące do Shia, Sunnitów i Chrześcijan  których 

zdjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. 

Przedstawiciele ONZ oraz rządu Iraku informują, że ponad milion osób 

opuściło swoje domy na skutek konfliktu a w czerwcu zginęło 2461 ludzi 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28177848 

 

Dzieci i rodzice przyszli do szkoły podstawowej w mieście Albi na południ 

Francji, aby złożyć hołd nauczycielce, która została zabita nożem przed 

własną klasą przez matkę swojej  uczennicy. 

(Children and parents have returned to a primary school in the southern 

French town of Albi to pay tribute to a teacher stabbed to death in front 

of her class by a pupil's mother) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28177567 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28177848
http://www.bbc.com/news/world-europe-28177567
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4.VII 

 

KRYZYS IRACKI, Bojownicy Isis „polują na swoich przeciwników", informują 

uchodźcy 

Isis zobowiązał urzędników i żołnierzy do złożenia przysięgi wierności nowo 

utworzonemu kalifatowi w przeciwnym razie grożąc śmiercią. 

Od czasu zajęcia przez Isisi miast: Mosul, Tikrit i innych w północno-

zachodniej części kraju ponad 1 milion Irakijczyków opuściło swoje domy. 

Jak informuje ONZ w czerwcu 2461 osób zostało zabitych. 

Uchodźcy w kontrolowanym przez Kurdów mieście Sinjar w pobliżu Tal Afar 

powiedzieli Quentin Sommerville z BBC, że miasta z których oni uciekli są 

teraz systematyczne oczyszczane przez Isis  (the Islamic State in Iraq and 

the Levant). 

Wśród uchodźców są Shia, chrześcijanie i etniczni Kurdowie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28155663 

 

KONFLIKT SYRYJSKI, Wielka Brytania planowała wyszkolić i wyposażyć 100 000 

armię powstańców w Syrii aby pokonać prezydenta Bashar al-Assada informuje 

BBC Newsnight 

Tajny plan, opracowany 2 lata temu był wtedy pomysłem oficera armii 

brytyjskiej generała Sir Davida Richardsa 

Był brany pod uwagę przez premiera oraz Narodową Radę Bezpieczeństwa 

(National Security Council) jak również przedstawicieli Stanów 

Zjednoczonych, ale był uznany za zbyt ryzykowny. 

Rząd brytyjski nie wypowiedział się na ten temat. 

W tym czasie rozpatrywał David Cameron i Dominic Grieve, prokurator 

generalny i został następnie wysłany do National Security Council, 

informują źródła brytyjskie. 

Został on również przedstawiony osobom wysokiej rangi w stanach 

Zjednoczonych w tym generałowi Martin Dempsey. 

Choć w tym czasie pomysł był uznawany za nazbyt radykalny to prezydent 

Stanów Zjednoczonych Barack Obama poinformował w minionym tygodniu, że 

poszukiwał 500 milionów dolarów, aby przeszkolić powstańców w Syrii 

[http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-28042309] 

Osoby dobrze wtajemniczone powiedziały BBC Newsnight, ze Lord Richards, 

wtedy zajmujący stanowisko ministra obrony ale obecnie na emeryturze, 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28155663
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ostrzegł Downing Street, że śa tylko 2 sposoby na szybkie zakończenie wojny 

w Syrii: pozwolić prezydentowi Assadowi wygrać  albo pokonać go. 

Parlament nie wyraził zgody na bezpośrednią interwencję rok temu w sierpniu 

[http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-23892783] 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/uk-28148943 

 

Francja zwiększyła poziom bezpieczeństwa na lotniskach ze względu na prośbę 

Waszyngtonu aby zwiększyć kontrolę podczas lotów odbywających się do Stanów 

Zjednoczonych Ameryki 

(France has become the latest country to increase airport security in line 

with a request from Washington to enhance screening for flights to the US) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28157028 

  

Zarzuty, że farmaceutyczny gigant GlaxoSmithKline (GSK) systematycznie 

wręczał łapówki lekarzom w Chinach są wiarygodne , informuje śledczy 

wynajęty przez firmę 

(Allegations that pharmaceutical giant GlaxoSmithKline (GSK) systematically 

bribed doctors in China are credible, says an investigator hired by the 

firm) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-28142118 

 

3.VII 

 

SUDAN POŁUDNIOWY, Około 4 milionów osób może doświadczyć głodu, ostrzegają 

angielskie agencje zajmujące się udzielaniem pomocy 

Prezydent kraju ostrzegł o „nadejściu największego głodu w historii". 

Ponad milion osób opuściło swoje domy od momentu wybuchu walk pomiędzy 

różnymi stronnictwami w Sudanie Południowym. 

Tysiące  ludzi zginęło w konflikcie, który rozpoczął się jako polityczna 

sprzeczka pomiędzy prezydentem Sudanu Południowego Salva Kiirrem a Riek 

Macharem, jego zastępcą. 

The Disasters Emergency Committee (DEC) - która skupia 13 organizacji w 

Wielkiej Brytanii i zajmuje się kryzysami występującymi na arenie 

http://www.bbc.com/news/uk-28148943
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28157028
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-28142118
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międzynarodowej - informuje, że dysponuje obecnie połową środków 

potrzebnych aby „obecny powiększający się brak żywności w Sudanie 

Południowym nie zamienił się w katastrofę". 

Komisja informuje, że ci sami eksperci pomogli przewidzieć powagę kryzysu w 

Afryce Wschodniej w 2011 roku, co doprowadziło do pierwszej klęski głodowej 

w XXI wieku w Somalii. 

Przewiduje się, że koszt pomocy, która ma nie doprowadzić do  katastrofy ma 

wynieść 113 milionów funtów, ale do tej pory dotarło tylko 56 milionów 

funtów. 

Miesiące walk w Sudanie Południowym uniemożliwiły rolnikom przeprowadzenie 

zasiewów co doprowadziło do braków w żywności w całym kraju. (Sudan 

Południowy w obiektywie: Zagrożenie głodem [http://www.bbc.com/news/world-africa-

28038731]) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28132247 

 

Chiny i Korea Płd. przeciwne testom jądrowym wykonywanym przez Koreę Płn. 

Po raz pierwszy chiński przywódca prezydent Xi Jinping odwiedził Seoul 

przed  Pyongyangiem. 

Prezydent Korei Płd. Park Geun-hye zapowiedziała, że oba kraje zgodziły 

się, że pozbycie się arsenału jądrowego przez Koreę Płn.  powinno „być 

wzięte pod uwagę ze względu na wszystkie okoliczności". 

Oświadczenie następuje po serii testów jądrowych przeprowadzonych przez 

Północ 

Prezydent Xi Jinping przybył z wizytą do Korei Południowej dzień po tym jak 

Północ wystrzeliła pociski krótkiego zasięgu w kierunku morza. 

Minionego roku Korea przeprowadziła swoją trzecią próbę jądrową i są 

informacje, że planuje przeprowadzenie czwartej. 

Seoul i Beijing różnią się w podejściu do sprawy jak zatrzymać jądrowy 

program Korei Północnej. Kore Płd. chciałaby aby wywrzeć większy naciska na 

Pyongyang, ale Beijing stawia na stabilizację w regionie i zachęca 

wszystkich do powrotu do rozmów. 

Pomimo swoich różnic Xi Jinping i Park Geun-hye budują bliskie relacja 

pomiędzy dwoma krajami - zapowiadając negocjacje w sprawie wytyczenia 

granic morskich, wymiany walutowej i regionalnej współpracy gospodarczej 

informuje  Lucy Williamson z BBC. 

Od momentu objęcia urzędów przez przywódców Korei Płd. i Chin to jest piąte 

ich spotkanie. Prezydent Korei Płd. w ubiegłym roku odwiedziła Beijing.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28132247
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http://www.bbc.com/news/world-asia-28139972 

 

 

 

FRANCJA, Zdaniem byłego prezydenta Nicolasa Sarkozy: sprawa wszczęta 

przeciwko niemu ma charakter „polityczny" 

W wywiadzie udzielonym telewizji N. Sarkozy zaprzeczył, że dokonał 

jakiegokolwiek aktu niezgodnego z prawem. 

Uznał, że „groteskowy" przypadek został stworzony specjalnie aby zniszczyć 

jego reputację.  

Jest podejrzenie, że N. Sarkozy próbował pozyskać poufną informację od 

sędziego na temat śledztwa dotyczącego nielegalnego finansowania kampanii 

wyborczej. 

N. Sarkozy został zwolniony z aresztu około północy (22:00 GMT) po 

pojawieniu się przed trybunałem w Paryżu. 

Kiedy podejrzany został poddany śledztwu jest następnie przesłuchany przez 

sędziego, który podejmuje decyzję czy istnieją wystarczająco mocne dowody, 

aby oskarżyć podejrzanego. 

Krok często, ale nie zawsze prowadzi do procesu sądowego. Oskarżony w tym 

wypadku prezydent może podlegać karze do 10 lat pozbawienia wolności i 

grzywnie w wysokości 150 000 Euro. 

Sprawa wszczęta w stosunku do N. Sarkozy dotyczy kwestii czy ten otrzymał 

nielegalne dotacje na kampanię prezydencką w 2007 roku od Libijskiego 

przywódcy Muamara Kaddafiego. 

Formalnie sprawę podjęto w 2013 [http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22220272]. 

N. Sarkozy jest również wskazany na świadka w lutym 2014 roku w sprawie 

finansowania  Edouarda Balladura w nieudanej prezydenckiej kampanii w 1995 

r. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28137825 

 

UKRAINA, Ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji 

poinformowali, że uzgodnili podjęcie wspólnych kroków w celu zakończenia 

przemocy na wschodzie kraju 

Minister Niemiec Walter Stenmeier powiedział, że ministrowie uzgodnili w 

Berlinie  "pakiet działań", które utorują drogę do obustronnego zawieszenia 

broni. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28139972
http://www.bbc.com/news/world-europe-28137825
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Po rozmowach, które odbyły się w stolicy Niemiec w środę ministrowie spraw 

zagranicznych dali do zrozumienia, że zgodzili się na trójstronne rozmowy 

przy współudziale prorosyjskich bojowników "nie później niż 5 lipca". 

„Proponujemy osiągnięcie tego celu przez spotkanie Grupy Kontaktowej, którą 

- mamy nadzieję, zorganizuje spotkanie w  nadchodzących dniach i uzgodni 

warnki dla zawieszenia broni, które usatysfakcjonują wszystkie strony" 

powiedział reporterom minister spraw zagranicznych Rosji Sergei Lavrov. 

Grupa kontaktowa jest reprezentowana przez Ukrainę, Rosję i Organisation 

for Security and Cooperation in Europe (OSCE)  

Tymczasem walki na wschodzie kraju zostały wznowione po zakończeniu 10-

dniowego rozejmu. 

Podczas ataku na wioskę w pobliżu Luhanska zginęło co najmniej 9 cywilów za 

co wzajemnie obwiniają się obie strony. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28139139 

 

Niepowodzenie w walce z okaleczaniem kobiet podczas rytualnego zabiegu jest 

„skandalem" gdyż mamy 170 000 ofiar tego procederu w Wielkiej Brytanii - 

informują angielscy parlamentarzyści 

(The failure to tackle female genital mutilation (FGM) is a "national 

scandal" with as many as 170,000 victims in the UK, MPs have said) 

http://www.bbc.com/news/uk-28127678 

 

Ograniczenie marnotrawstwa żywności może pomóc w wyżywieniu głodujących 

części globu(Food waste reduction could help feed world's starving) 

http://www.bbc.com/news/business-28092034 

 

2.VII 

 

AFGANISTAN, Kandydat na prezydenta Abdullah Abdullah poinformował BBC, że 

uszanuje zwycięstwo swojego rywala ale tylko pod warunkiem, że zostanie 

potwierdzone, że wybory odbyły się uczciwie 

A. Abdullah powiedział, że zrobi wszystko aby "uprawomocnić wyniki" wyborów 

z 14 kwietnia, w których wygrał Ashraf Ghani. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28139139
http://www.bbc.com/news/uk-28127678
http://www.bbc.com/news/business-28092034
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Podczas głosowania na obu kandydatów najprawdopodobniej doszło do 

fałszerstw i wyniki mają zostać ogłoszone z opóźnieniem po powtórnym 

przeliczeniu głosów 

A. Abdullah wygrał w pierwszej turze wyborów. 

Allen Karen z BBC w Kabulu informuje, że było bojownik ruchu oporu i 

minister spraw zagranicznych nieco złagodził swoje stanowisko. 

2 tygodnie temu żądał natychmiastowego przerwania liczenia głosów i 

zapowiedział, że nie zaakceptuje wyników o ile nie zostanie przeprowadzone 

śledztwo w sprawie masowego fałszowania głosów. 

Jedden z prominentnych urzędników zajmujących się wyborami na skutek 

oskarżeń i fałszerstwa ustąpił ze stanowiska. 

Obecnie przelicza się ponownie około miliona głosów gdyż zgodnie ze zdaniem 

obserwatorów sądzi się, że doszło do „niespotykanego" stopnie fałszowania 

głosów. 

Różnica dotyczy m.in. wyników wśród których w niektórych prowincjach jest 

znaczna różnica w liczbie osób które zagłosowały w drugiej turze w 

porównaniu do pierwszej. 

Podobnie wątpliwości budzi znaczna liczba głosów oddanych przez kobiety na 

terenach, które są tradycyjnie niebezpieczne. 

Obaj kandydaci A. Abdullah, były minister spraw zagranicznych i były 

minister finansów Ashraf Ghani uczynili oskarżenia odnośnie fałszerstw. 

Według niektórych raportów A. Ghani prowadzi w II rundzie. 

Wybory odbywają się w krytycznym dla Afganistanu okresie gdyż większość 

oddziałów wojsk zagranicznych opuszcza kraj do końca 2014 roku. 

A. Abdullah wycofał się z wyborów w 2009 roku kiedy również informowano o 

masowych fałszerstwach. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28125989 

 

FRANCJA, Policja we francuskim Calais przystąpiła do oczyszczania 

tymczasowego obozowiska zajmowanego przez emigrantów - głównie z Afryki i 

Bliskiego Wschodu, którzy próbują dostać się do Wielkiej Brytanii 

Agencja AFP informuje, że policja zablokowała drogi i dostęp do portu po 

uzyskaniu nakazu sądowego umożliwiającego rozwiązanie obozowiska 

Urzędnicy tłumaczą, że przyczyną były złe warunki sanitarne. 

W maju z obozowiska usunięto 800 emigrantów. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28125989
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Pracownicy pomocy społecznej z Calais informują, że wielu emigrantom udało 

się uciec ale część została aresztowana i wywieziona autobusami. 

Jeden z urzędników wyższych rangą poinformował agencję AFP, że  zabrano 320 

emigrantów. Każdy z nich zostanie przesłuchany i każdy przypadek będzie 

potraktowany oddzielnie, powiedział. 

Emigranci najprawdopodobniej  zostali zabrani do ośrodka dla emigrantów 

poza Calais gdzie zostanie im zaproponowany azyl we Francji albo deportacja 

do kraju ojczystego. 

Jeden z wolontariuszy zajmujący się dystrybucją żywności powiedział AFP, że 

operacja zaczęła się rano w środę, kiedy zablokowano wszystkie wejścia do 

obozowiska u użyto gazu łzawiącego aby niedopuścić do ucieczki. 

 

W 2002 roku rząd francuski zamknął główne centrum Czerwonego Krzyża w 

Sangatte w pobliżu Calais, ale nielegalne obozowiska ponownie powstały. 

Szacuje się, że na północnym wybrzeżu Francji mieszka około 1000 uchodźców 

a w pobliżu Calais około 650. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28123261 

 

FRANCJA, Wobec byłego prezydenta Francji Nicolas Sarkozy wszczęto formalne 

śledztwo 

 

Po 15 godzinach przesłuchania przez policję antykorupcyjną N. Sarkozy 

pojawił się we wtorek w sądzie w Paryżu 

Nie wspomina się o możliwości przesłuchania przez drugiego prokuratora, 

Patick Sassoust, który również był obecny w więzieniu. 

Oskarżenia byłego prezydenta dotyczą pozyskiwania informacji ze strony N. 

Sarkozy od sędziego w związku ze śledztwem dotyczącym nielegalnego 

finasowania kampanii wyborczej. 

N. Sarkozy zaprzecza jakiemukolwiek działaniu na szkodę państwa i ma 

udzielić wywiadu francuskiej telewizji w czwartek wieczór. 

Byłego prezydent wspierają koledzy partyjni m.in Allain Juppe. Obecny 

prezydent kraju Francois Holland również opowiada się za domniemaniem 

niewinności, poinformował jego rzecznik. 

Śledczy próbują ustalić czy N. Sarkozy, l.59, który sprawował urząd 

prezydenta w latach 2007-2012 obiecał prestiżową posadę w Monako dla 

Aziberta w zamian za informacje dotyczące śledztwa nielegalnego 

finansowania kampanii przez N. Sarkozy. Sędzia nigdy nie został zatrudniony 

w Monaco. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28123261
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28122473 

 

KRYZYS IRACKI, Radykalny odłam al-Qaeda zapowiedział pozostałym grupom 

sunnickim, które przyłączyły się do powstania, że muszą złożyć przysięgę 

wierności oraz oddać broń 

 

Ugrupowanie zadeklarowało powstanie kalifatu na terenach Syrii i Iraku, 

które znajdują się pod jego kontrolą i oficjalnie proklamowało utworzenie 

Państwa Islamskiego 

Pozostałe ugrupowanie rebeliantów są uwięzione pomiędzy Państwem Islamskim 

a siłami rządowymi zdominowanymi przez Shia, z którym te prowadzą walkę. 

Państwo Islamskie wstrzymało inne grupy na terenie na którym ma kontrolę. 

Nałożyło monopol swoich rządów przy użyciu siły jeśli jest taka 

konieczność. 

Inne grupy rebeliantów sunnickich utworzone z byłego personelu wojskowego 

sił irackich, członkowie plemion i zwolennicy partii Baath Sadama Husseina 

mają dylemat. 

Według źródeł po dwóch dniach rozmów w Mosulu powiedziano im, że muszą 

złożyć przysięgę na wierność dla nowego kalifatu i tylko jako wojownicy 

Państwa Islamskiego będą mogli posiadać broń. 

Nawet jeśli złożą przysięgę inni bojownicy będą musieli oddać broń. 

Jeden z bojowników określił sytuację „nasza rewolucja została 

zawłaszczona". 

Rebelianci nie należący do Isis są skonsternowani i rozgoryczeni, że 

Amerykanie którzy oferuję 500$ dla członków podobnych grup w Syrii traktują 

ich jako terrorystów ponieważ oni przyłączyli się do powstania przeciwko 

siłom USA, ale później wkroczyli i wyparli al-Qaeda. 

Tymczasem samozwańczy kalif Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi wezwał 

wojowników dżihadu z całego świata aby przybyli do Iraku i Syrii i pomogli 

zbudować państwo. 

Źródła informują o dużej liczbie młodych mężczyzn, których rekrutuje się na 

miejscu za około 500$ za miesiąc. Zanim zostaną wcieleni do oddziałów 

dostają 2 tygodnie przeszkolenia wojskowego i 2 tygodnie edukacji na temat 

islamu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28123258 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28122473
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28123258
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BROŃ CHEMICZNA SYRII, Amerykański statek przewożący broń chemiczną należącą 

do arsenału Syrii opuścił Włochy w celu dokonania zniszczenia ładunku 

Jednostka ma na pokładzie ładunek zawierający gaz musztardowy i składniki 

VX oraz sarin, który zostanie zniszczony na wodach międzynarodowych. 

Ładunek został przetransportowany z duńskiego statku na jednostkę 

amerykańską w porcie  Gioia Tauro. 

Rok temu Syria wyraziła zgodę na zniszczenie swojego składu broni 

chemicznej. 

Amerykański statek ma na pokładzie instalację dzięki której duże ilości 

związków chemicznych mogą zostać zneutralizowane w procesie hydrolizy 

[http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25810934] 

W czasie hydrolizy czynniki chemiczne są rozbijane przy pomocy gorącej wody 

a następnie neutralizowane przy pomocy wodorotlenku sodu znanego również 

jako soda kaustyczna albo ług. 

Jakiejkolwiek pozostałe odpady mają zostać zakopane na lądzie w specjalnie 

przystosowanych do tego obiektach.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28125684 

 

Oskarżenie brytyjskich eurosceptyków w parlamencie europejskim (British 

Eurosceptics trade accusations with other MEPs) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28124320 

  

1.VII 

 

FRANCJA, Były prezydent Nicolas Sarkozy został zatrzymany w więzieniu we 

wtorek rano - to bezprecedensowe wydarzenie jest związane ze śledztwem w 

sprawie finansowania kampanii 

 

Jego prawnik Thierry Herzog ma być przesłuchamy w tej samej sprawie. 

N. Sarkozy planuje wystartować w wyborach prezydenckich w 2017 roku i 

obecna sytuacja może położyć kres jego marzeniom powrotu na urząd głowy 

państwa. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28125684
http://www.bbc.com/news/world-europe-28124320
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Śledczy starają się dowiedzieć czy N. Sarkozy l.59, który był prezydentem w 

latach 2007 - 2012 obiecał posadę w Monaco dla sędziego Gilbert Azibert w 

zamian za informację w sprawie śledztwa dotyczącego nielegalnego 

finansowania kampanii. 

G. Azibert jeden z prominentnych sędziów sądu apelacyjnego został wezwany 

na przesłuchanie w poniedziałek podobnie jak inne sędzia Patrick Sassoust. 

Śledztwo w stosunku do N. Sarkozy rozpoczęło się w lutym i dotyczyło 

kwestii czy N. Sarkozy szukał informacji dotyczącej finansowania jego 

kampanii w 2007 roku. 

Uważa się, że późniejszy dyktator Libii Muammar Gaddafii pomagał finansować 

kampanię. 

Panuje przekonanie, że N. Sarkozy był informowany o postępowaniu przeciwko 

niemu została podjęta odnośnie tego czy jego terminarze - zabezpieczone 

jako część finansowania - powinny trafić do rąk systemu sprawiedliwości. 

Wyrokiem sądu kasacyjnego w marcu zdecydowano, że terminarze nie powinny 

zostać zwrócone. 

N. Sarkozy przekonuje, że oskarżenie przeciwko niemu mają motyw polityczny. 

Były prezydent chce objąć przywództwo w centro- prawicowej partii UMP. 

Poprzednik N. Sarkozy Jacques Chirac dostał wyrok więzienia w zawieszeniu w 

2011 r. za  kiedy był burmistrzem Paryża za malwersacje i nadużycie 

zaufania. Ale nigdy nie był przesłuchiwany w areszcie. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28103223 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Kilka godzin po zakończeniu rozejmu wojska rządowe 

rozpoczęły operację militarną przeciwko prorosyjskim separatystom na pełną 

skalę 

Bazy bojowników są atakowane z powietrza i przez artylerię 10-dniowe 

zawieszenie broni zakończyło się w poniedziałek wieczór. 

W parlamencie marszałek Oleksander Turchynov powiedział we wtorek 

„Informuję, że dzisiaj rano faza operacji antyterrorystycznej została 

wznowiona". 

W wystąpieniu telewizyjnym prezydent P. Poroshenko powiedział: „Będziemy 

atakować, uwolnimy nasz kraj". 

Prezydent znalazł się pod presją ze strony protestujących w Kijowie, którzy 

nalegają na wznowienie operacji przeciwko separatystom. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28103223
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Prezydent Rosji W. Putin obiecał we wtorek, ze będzie bronił etnicznych 

Rosjan poza granicami kraju przy użyciu wszystkich możliwych środków od 

pomocy humanitarnej aż do „samoobrony". 

Podczas czterostronnej telekonferencji w poniedziałek przy współudziale P. 

Poroshenko, W. Putina, prezydenta Francji F. Hollande'a i kanclerz Niemiec 

A. Merkel pojawiła się nadzieja na wznowienie zawieszenia broni. 

W piątek rezydent P. Poroshenko podpisał przełomowe porozumienie handlowe z 

UE. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28105117 

 

 

IRAK, Prezydent irackiego autonomicznego Regionu Kurdystanu powiedział BBC, 

że w ciągu najbliższych miesięcy zamierza przeprowadzić referendum w 

sprawie niepodległości 

 

Massoud Barzani powiedział, że Irak już został „faktycznie podzielony”. 

Podczas gdy Kurdowie mogliby odegrać rolę w politycznym rozwiązaniu kryzysu 

spowodowanego przez rebelię sunnickich Arbów dżihadu, niepodległość jest 

ich prawem, dodał. 

Tymczasem pierwsza sesja nowego parlamentu  została odroczony po tym jak 

deputowanym nie udało się wybrać nowego marszałka sejmu. 

Pełniący obecnie jego funkcję Mahdi al-Hafez odwołał procedurę po tym jak 

większość sunnickich i kurdyjskich członków Izby Reprezentantów nie wróciła 

po przewie, co oznacza, że brak jest kworum. 

Obecny premier Nouri Maliki jest przekonywany przez swoich przeciwników: 

Shia, Sunnitów i Kurdów do ustąpnia z powodu nierozwiązanego kryzysu. 

Jednakże jako przywódca bloku, który uzyskał najwięcej głosów w 

kwietniowych wyborach ma prawo do podjęcia próby utworzenia nowej koalicji. 

Obecnie znaczne obszary północnego i zachodniego Iraku są w rękach 

sunnickich rebeliantów kierowanych przez State in Iraq and the Levant 

(Isis). 

W niedzielę frakcja al-Qaedy zapowiedziała utworzenie kalifatu na 

terytoriach przez siebie kontrolowanych. 

ONZ informuje, że co najmniej 2417 Irakijczyków w tym 1531 cywilów zostało 

zabitych w "aktach terroru i przemocy" w Iraku w ubiegłym miesiącu kiedy 

Isis rozpoczęło swoją ofensywę. 

Liczba ofiar nie obejmuje tych w zachodniej prowincji Anabar gdzie irackie 

władze informują o 244 cywilach zabitych w czerwcu. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28105117
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Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział wysłanie kolejnych 200 

żołnierzy w celu ochrony ambasady w Bagdadzie. 

To oznacza, że około 750 żołnierzy będzie rozmieszczonych w Iraku, ale 

prezydent wydał polecenia walki wraz z wojskiem irackim. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28103124 

 

 

Izrael: Hamas "zapłaci" (Israel: Hamas 'will pay price' after teenagers 

found dead) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28102253 

  

 

Nigeria robi nalot na komórkę Boko Haram, która była powiązana z 

porwaniami(Nigeria 'raids Boko Haram cell linked to abductions) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28102251 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28103124
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http://www.bbc.com/news/world-africa-28102251

