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Bojownicy PI zabili 50 osób w Anbar
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Kryzys w Burkina Faso
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Bojownicy z PI zabili 322 Sunnitów w prowincji Anbar
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Kryzys ukraiński, Proros. separatyści przeprowadzili wybory

34

Zamach bombowy w Nigerii

34

W pobliżu cieśniny Bosfor zatonęła łódź z emigrantami

30

Kilkadziesiąt wielorybów zginęło u wybrzeży Nowej Zelandii

28

6 tygodni od rozpoczęcia ataków przeciwko PI przez USA

24

Plan wznowienia pracy reaktorów jądrowych w Japonii

23

Kaszmir: Wojsko indyjskie przeprasza za smierć nastolatków

22

USA wyślą dodatkowych 1500 żołnierzy do Iraku

21

We wschodniej Ukrainie wznowiono ostrzał Doniecka

21

Głosowanie w Katalonii w sprawie niepodległości
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20

Pole magnetyczne Ziemi staje się coraz mniej stabilne

20

Śmierć 46 uczniów w wyniku ataku bombowego w Nigerii

19 Proces w sprawie promu Sewol
17 Szczyt Państw G20
16 Przekaz danych z lądownika Philae
15 Armia Nigerii odbiła Chibok rąk Boko Haram
15

Wybory prezydenckie w Rumunii

12 wybory na Wyspach Salomona
29 listopad (sobota) – 30 listopad (niedziela) 2014

30.XI
Referendum w Szwajcarii: głosujący zdecydowanie odrzucili propozycję
ograniczenie napływu emigrantów nie więcej niż 0,2 % całej populacji
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30267042

Szef policji w Kabulu poddał się do dymisji
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30267038

śledztwo w sprawie korupcji wykazało, że iracka armia ma 50 000 fałszywych
żołnierzy (tzw. ghost troops)na swojej liście płac
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30269343

Chiny nie zgodziły się na przyjazd brytyjskich parlamentarzystów do Hong
Kongu
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-politics-30267026
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Tabare Vazquez wygrał wyborach prezydenckich w Urugwaju
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-30268862

Kolumbijski

generał Alzate został uwolniony przez bojowników Farc

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-30268694

29.XI
Mubarak oczyszczony: Egipt protestuje po tym jak uznano byłego przywódcę
niewinnym zabójstwom do których doszło trzy lata temu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30265434

Kryzys w związku z Państwem Islamskim: wzmożone walki w mieście Kobane
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30260834

Prezydent USA i jego córki zostali oskarżeni o brak szacunku podczas
uczestnictwa w Dniu Dziękczynienia
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30265373

Epidemia wirusa Ebola: Liczba ofiar w Afryce Zachodniej sięgnęła blisko
7000
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-30260532

W zachodnich Chinach w Xinjiang na skutek zamieszek zginęło 15 osób
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30258011
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Nicolas Sarkozy wygrał w wyborach na szefa opozycyjnej partii UMP
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30264534

Czy Ameryka został odkryta przez Walijczyka?
(ź)

http://www.bbc.co.uk/guides/z2q22hv

22 listopad (sobota) – 28 listopad (piątek) 2014

28.XI
David Cameron przekonuje kraje UE w sprawie rozwiązania problemu emigrantów
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-politics-30224493

Powodzie w Strefie Gazy: ONZ ogłasza stan alarmowy
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30243898

WIELKA BRYTANIA: Czarny piątek; wezwano policję kiedy doszło do zamieszek
podczas wyprzedaży
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-30241459

Wybory w Namibii – pierwsze elektroniczne głosowanie w Afryce
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30241377

Prezydent Meksyku Pena Nieto obiecał, ze zmodernizuje policję
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-30239433
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Szczątki Lucy mogą doprowadzić do napisania historii ludzkości od nowa
(ź)

http://www.bbc.com/earth/story/20141127-lucy-fossil-revealed-ourorigins

27.XI
Dwie dziewczynki w Indiach odebrały sobie życie
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-30221820

Malezyjskie prawo do podburzania pozostanie w mocy informuje premier Najib
Razak
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30222711

Hiszpański premier Rajoy: większość polityków nie jest skorumpowanych
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30225038

Google powinno zostać podzielone uważają europosłowie
(ź)

http://www.bbc.com/news/technology-30228279

Czy tak wygląda oryginalny hamburger?
(ź)

http://www.bbc.com/travel/feature/20141121-is-this-the-originalhamburger

26.XI
Przewodniczący Komisji UE Jean-Claude Juncker ujawnia plan inwestycji,
który ma objąć państwa członkowskie
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-30205776

Protesty w Hong Kongu: aresztowano policjantów w związku z pobiciami
protestujących
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30209866

W wyniku wybuchu pożaru w kopalni w Chinach zginęło 24 osoby

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30204701

Ekstremalna przejażdżka rowerem po graniach szkockich gór (film)
(ź)

http://www.bbc.com/travel/feature/20141104-a-death-defying-ridealong-scotlands-cuillin-range

Sześć mało znanych bitew do

których doszło podczas I wojny światowej

(ź)

http://www.bbc.com/news/magazine-30098000

Geo-inżynieria: Naprawianie klimatu będzie bolesne dla milionów ludzi, ale
może być konieczne dla dobra naszej planety, uważają naukowcy
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-30197085

25.XI
Zamieszki w Ferguson: werdykt sądu doprowadził do eskalacji konfliktu i
kolejnej fali przemocy do której doszło w nocy
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30190224
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Papież Franciszek określił Europę jako „wynędzniałą” w swoim przemówieniu w
Strasbourgu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30180667

W nigeryjskim mieście Maiduguri doszło do dwóch zamachów bombowych
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30194149

Policja w Hong Kongu aresztowała działaczy
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30188665

Morderstwo w Wollwich: Nie można było zapobiec śmierci Lee Rigby’ego
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-30192912

24.XI
Termin zakończenia rozmów dotyczących irańskiego program jądrowego został
przesunięty na koniec czerwca
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30180968

Obniżki cen ropy i sankcje „kosztują Rosję 140 miliardów dolarów”
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-30174650

Brytyjscy bojownicy w Syrii „nie najemnicy”
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-30172856

Brytyjczyk oskarżony o zabójstwo dwóch kobiet w Hong Kongu został
postawiony przed sądem
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30173082

23.XI
AFGANISTAN: Zamachowiec samobójca zabił 45 osób podczas meczy koszykówki
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30169457

Rozmowy w sprawie irańskiego programu jądrowego: dyplomaci zdecydowali się
termin w sprawie osiągnięcia porozumienia
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30169293

Atak na autobus w Kenii: Wojsko zabiło 100 bojowników z ugrupowania Shabab
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30167891

Katastrofa MH17: szczątki samolotu zostały przewieziona do miasta Charkowa
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30167737

Bojownicy z ugrupowania Boko Haram w pobliży Czadu zabili 48 nigeryjskich
rybaków
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30167886

Firma Symantec poinformował, że wykryto najbardziej wyrafinowane
oprogramowanie szpiegowskie pod nazwą Regin
(ź)

http://www.bbc.com/news/technology-30171614
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22.XI
Napastnicy należący do somalijskiej grupy al-Shabab informują, że
zaatakowali autobus w północnej Kenii zabijając 28 osób
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30157581

Kryzys w związku z epidemią wirusa Ebola, sytuacja w Gwinei jest stabilna
informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30160659

Irackie oddziały walczą z Państwem Islamskim w Ramadi w prowincji Aabar
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30158642

Rozmowy w sprawie porozumienia w sprawie programu jądrowego Iranu: Wciąż
jest wiele kwestii do wyjaśnienia
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30155219

W Bahrainie odbywają się kwestionowane wybory pomimo wezwania Shia do ich
bojkotu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30151786

Kryzys na Ukrainie: Lawrov ostrzega, że w związku z sankcjami Rosja może
zmienić swój cel militarny
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30158978

Przegląd filmów: Czy w realnym świecie może pojawić się terminator?
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(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20141121-could-terminator-actuallyhappen

15 listopad (sobota) – 21 listopad (piątek) 2014

21.XI
Miliony nielegalnych emigrantów żyjących w Stanach Zjednoczonych dostaną
pozwolenia na pracę
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30136245

Zaginieni studenci w Meksyku: W stolicy doszło do masowych protestów
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-30127458

Premier Japonii Shinzo Abe rozwiązał parlament
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30140593

Nigeria, W wyniku ataku przeprowadzonego przez Boko Haram zginęło
kilkadziesiąt osób
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30139636

Dyplomata Malezji zaprzecza oskarżeniom Nowej Zelandii
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30140592
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Przegląd filmów: Nowe Igrzyska Śmierci nie są filmem dla „prawdziwych
dorosłych”
(ź)

http://www.bbc.com/culture/story/20141121-hunger-games-not-for-realadults

20.XI
W niespodziewanym ruchu rząd brytyjski wycofał pozew w stosunku do banków
UE dotyczący dodatkowego wynagradzania bankierów
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-30125780

Co prowadzi francuskich nacjonalistów do tego, aby przyłączyć się do
Państwa Islamskiego?
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30119868

Kryzys Ukraiński; Prawie 1000 osób zginęło odkąd wprowadzono rozejm 5
września
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30126207

Korea Północna zagroziła ONZ przeprowadzeniem testu jądrowego w odpowiedzi
na oskarżenie w sprawie łamania praw człowieka
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30125047

Szef operatora firmy odpowiedzialnej za zatonięcie promu Sewol został
skazany na 10 lat pozbawienia wolności
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30125633

Ostrzeżenia o powodziach po tym jak w pn-wsch części Stanów Zjednoczonych
zaczął topnieć śnieg
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30124729

Kłusownicy zabili 1020 nosorożców w Afryce Południowej w tym roku –
informują władze kraju
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30128584

19.XI
Korea Północna: ONZ wezwała Radę Bezpieczeństwa aby oddać sprawę
przestrzegania praw człowieka Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30107489

Atak w Jerozolimie: synagoga ponownie otwarta dla wyznawców
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30110999

W Hong Kongu doszło do starć protestujących z policją
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30110276

Policja w Indiach aresztowała kontrowersyjnego przywódcę Rampala po tym jak
doszło do zamieszek
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-30110369

Na Wyspach Salomona doszło do pierwszych wyborów parlamentarnych od momentu
zakończenia wojskowej misji pokojowej kierowanej przez Australijczyków
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30110308
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Kierowane przez Wielką Brytanię konsorcjum ujawniło plany lądowania
próbnika na księżycu w ciągu najbliższych 10 lat
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-30102343

18.XI
Synagoga izraelska: Palestyńczycy zabili czterech Izraelczyków
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30092720

Władze Hong Kongu oczyściły część miejsca w dzielnicy Admiralty gdzie
doszło do protestów
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30092508

Japonia zmniejszyła liczbę wielorybów na które zamierza polować
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30092516

Premier Japonii Shinzo Abe wzywa do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów
w grudniu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30092633

17.XI
Zabicie Abdul-Rahman Kassiga jest czystym złem powiedział prezydent USA
B. Obama
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30076629

Emir Kano wzywa Nigeryjczyków do obrony przeciwko Boko Haram
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30080514
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Ukraina: Dlaczego krajom UE nie udało się uzgodnić wprowadzenia sankcji w
stosunku do Rosji
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30078524

Portugalski minister spraw wewnętrznych odchodzi w związku z oskarżeniem o
korupcję
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30077266

Dieta śródziemnomorska jest najlepszym sposobem na otyłość informują
lekarze
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-29929403

Dlaczego foki uprawiają seks z pingwinami królewskimi
(ź)

http://www.bbc.com/earth/story/20141117-why-seals-have-sex-withpenguins

16.XI
Abdul-Rahman Kassig: amerykański zakładnik „zabity przez Państwo Islamskie”
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30073602

Szczyt Państw G20: Przywódcy obiecali wzrost gospodarki w swoich krajach o
2,1 %
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-australia-30072674
Kryzys ukraiński: Prezydent P. Poroshenko polecił wycofanie wszystkich
świadczeń na terenach zajętym przez rebeliantów
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30072483
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Epidemia wirusa Ebola: chirurg z Sierra Leone trafił na leczenie do
amerykańskiej kliniki
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30072477

W Rumunii odbyły się wybory prezydenckie
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30060916

Śledczy badający rozbity samolot lot MH17 wydobyli najważniejsze szczątki
wraku z miejsca katastrofy przed rozpoczęciem badań
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30073283

Posłanka parlamentu afgańskiego przeżyła atak bombowy
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30073189

Armia Nigerii odbiła Chibok

rąk Boko Haram

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30073702

W Brazylii skazano trójkę kanibali
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-30068328

Kobieta, która zmieniła muzykę
(ź)

http://www.bbc.com/culture/story/20141114-the-women-who-changedmusic

15.XI
Kryzys ukraiński: Rosja znalazła się pod presją na szczycie państw G20
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-australia-30067612

Przywódcy protestujących w Hong Kongu zaprzeczyli, ze walczą przeciwko
Pekinowi
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30067035

Ofensywa kieruje się przeciwko bojownikom Państwa Islamskiego poinformował
generał amerykański Martin Dempsey
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30067485

Epidemia wirusa Ebola: Demokratyczna Repubika Kongo informuje, że
zagrożenie zostało całkowicie opanowane
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30068324

Lądownik na komecie Philae wysłał więcej danych zanim stracił zasilanie
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-30058176

8 listopad (sobota) – 14 listopad (piątek) 2014

14.XI
Barack Obama broni amerykańskich reform związanych z emigrantami
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30042847

Napięcia w Jerozolimie: Izrael oświadczył, ze odtąd nie będzie ograniczeń
wiekowych w stosunku do ludzi odwiedzających święte miejsce
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30050953

Przywódca Korei Północnej wyśle do Rosji specjalnego wysłannika
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30048842

Szczyt państw G20: Przywódcy światowi spotykają się w Brisbane
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-australia-30032799

Przywódcy w Burkina Faso zgodzili się na plan przekazania władzy
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30046413

13.XI
Kryzys na Ukrainie: Rosyjski transport "Cargo
przekraczaniu granicy

200" był widziany prze

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30039004

Reformy w Birmie: Prezydent Barack Obama „ufa", ze dojdzie do zmian
politycznych w kraju
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-30015664

Egipscy żeglarze są uważania za zaginionych po tym jak ich jednostka
została zaatakowana
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30030767

Lądowanie Rosetty na powierzchni komety: wszystko zalezy od bateri
lądownika Philae
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-30034060

Epidemia wirusa Ebola: Organizacja Medecins Sans Frontieres rozpoczęła
sprawdzanie szpitali w Zachodniej Afryce
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30033400

Tureccy protestujący zaatakowali amerykańskich żeglarzy w Istambule
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30035664

12.XI
Kryzys ukraiński: Nato informuje, że oddziały rosyjskie
granicę

przekroczyły

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30025138

Emigranci na Morzu Śródziemnym: Polityka ratowania w wykonaniu państw Ue
została skrytykowana
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-30020496
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Misja Rosetta: Robot dokonał historycznego lądowania na komecie
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-30012854

Kryzys w związku z wirusem Ebola: Doszło do strajku pracowników służb
zdrowotnych
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-30019895

11.XI
Proces w sprawie promu Sewol: Kapitan został skazany na 36 lat w więzieniu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29999156

Szczyt Apec: Chiński pakiet handlowy wsparty przez przywódców
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29999782

Konflikt w Syrii; Mediator ONZ Staffan de Mistura powiedział BBC iż uważa,
że istnieje szansa na rozwiązanie kryzysu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29999157

USA, Hawaje; W wyniku erupcji lawy został zniszczony pierwszy dom w Pahoa
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29998397

INDIE; W wyniku zabiegu sterylizacji umarło dziewięć kobiet w mieście
Chhattisgarh
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29999874

10.XI
Co najmniej 46 uczniów zostało zabitych na skutek zamach bombowego w pnwsch nigeryjskim mieście Potiskum, poinformowała policja
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-29985252

IZRAEL, Kobieta oraz żołnierz zostali zabici w dwóch atakach nożowników
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29993066

Setki członków rodzin pasażerów samolotu, którzy zginęli w wyniku
zestrzelenie maszyny MH17 Malezyjskich Linii Lotniczych nad terytorium
wschodniej Ukrainy zebrali się w stolicy kraju Amsterdamie aby upamiętnić
ich śmierć
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29984297

Pierwsza wizyta w Serbii od 68 lat w wykonaniu albańskiego premiera stała
się okazją do dyplomatycznej dyskusji w sprawie statusu Kosowa
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29985048

Pole magnetyczne Ziemi staje się coraz mniej stabilne
(ź)

http://www.bbc.com/earth/story/20141110-earths-magnetic-field-flipsmore

9.XI
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Około 8 000 balonów napełnionych helem zostało wypuszczonych w powietrze w
nocy nad niemiecką stolicą w kulminacyjnym punkcie obchodów 25 rocznicy
upadku muru berlińskiego
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29974950

Irackie siły rządowe odbiły z rąk bojowników Państwa Islamskiego tereny
miasta Baiji - miejsca gdzie znajdują się największe irackie rafinerie,
informują władze
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29974426

Mieszkańcy Katalonii w pn-wsch Hiszpanii oddaja głosy w kwestionowanym
głosowaniu w sprawie niepodległości
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29974635

We wschodniej Ukrainie doszło do wznowienia ostrzału Doniecka, kilka godzin
po intensywnym bombardowaniu artyleryjskim w nocy
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29975341

W Omanie odbyły się rozmowy na wysokim szczeblu, przed planowanym na 24
listopada zawarciem kompletnego porozumienia w sprawie irańskiego programu
jądrowego
(High-level talks have taken place in Oman ahead of the 24 November
deadline for a comprehensive deal on Iran's nuclear programme)
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29974953
Dwóch Amerykanów, którzy zostali uwolnieni w Korei Północnej Matthew Todd
Miller i Kenneth Bae, zostali przywitani z radością w Stanach Zjednoczonych
(Two Americans who were released from detention in North Korea, Matthew
Todd Miller and Kenneth Bae, have arrived to a joyful welcome in the US)
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29975909
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Królowa poprowadziła naród w obchodach uroczystości poświęconej zołnierzom
zabitym podczas udziału w konfliktach podczas tzw. Niedzieli pamięci, które
odbywały się w Wielkiej Brytanii
(The Queen has led the nation in remembering service personnel killed
during conflicts, as Remembrance Sunday services were held around the UK)
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-29974771

8.XI
Lot MH17: 9 z 298 ofiar katastrofy na wschodniej Ukrainie pozostaje nie
zidentyfikowanych, poinformował minister spraw zagranicznych Bert Koenders
Przemawiał po ceremonii w Charkowie po tym jak kolejne 5 trumien ze
szczątkami przewieziono do Holandii
Boeing 777 Malezyjskich Linii Lotniczych leciał z Amsterdamu do Kuala
Lumpur kiedy spadł na terytorium zajmowane przez prorosyjskich
separatystów.
Większość ofiar 193 było narodowości holenderskiej.
Zarówno rebelianci i ich zwolennicy w Rosji zaprzeczyli, że zestrzelili
samolot.
Śledczy walczyli o dostęp do miejsca katastrofy w czasie walk pomiędzy
siłami ukraińskimi a separatystami.
Zgodnie z raportem wydanym przez holenderskich śledczych MH17 został
trafiony przez wiele „obiektów" lecących z dużą energią.
Władze rosyjskie oddaliły wszystkie oskarżenia i uznali, że odpowiedzialnym
był ukraiński myśliwiec.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29966848

Kryzys związany z Państwem Islamskim: Stany Zjednoczone wyślą dodatkowych
1500 żołnierzy do Iraku
Pentagon informuje, że będą szkolić i pomagać siłom irackim.
Prezydent Barack Obama zgodził się na wysłanie dodatkowych sił po
otrzymaniu prośby ze strony rządu irackiego.
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1500 dodatkowych żołnierzy dołączy do 1600 wojskowych doradców, którzy już
są w Iraku, aby pomagać irackiej armii.
W oświadczeniu Pentagonu
[http://www.defense.gov/Releases/Release.aspx?ReleaseID=17022&adbid=5308151
00035158016&adbpl=tw&adbpr=66369181&cid=social_20141107_35229857] czytamy,
że żołnierze będą trenować 9 oddziałów armii irackiej i trzy brygady
kurdyjskiej Peshmerga.
Żołnierze amerykańscy nie będą brać udziału w walce, ale będą lepiej
wspierać oddziały irackie, które będą walczyć z PI poinformował reporterów
Josh Earnest rzecznik Białego Domu.
Powiedział, że prezydent B. Obama będzie prosił o kongres o dodatkowe $5.6
miliardów dolarów aby wesprzeć trwające operacje przeciwko bojownikom PI w
Syrii i Iraku.
tymczasem kierowana przez Stany Zjednoczone koalicja przeprowadziła ponad
400 ataków w Iraku od kwietnia i ponad 300 wzdłuż granicy z Syrią.
W minionym tygodniu władze w zachodniej prowincji Anber poinformowały, że
bojownicy PI zabili co najmniej 322 członków plemienia Sunnitów, którzy
oparli się dżihadystom.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29961084
http://www.defense.gov/Releases/Release.aspx?ReleaseID=17022&adbid=5
30815100035158016&adbpl=tw&adbpr=66369181&cid=social_20141107_352298
57

Główni przywódcy państw afrykańskich postanowili utworzyć specjalny
fundusz, aby pomóc krajom dotkniętym przez epidemie wirusa Ebola

(Top African business leaders have established an emergency fund to help
countries hit by the Ebola outbreak)

http://www.bbc.com/news/world-africa-29967124
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Kaszmir: Armia Indii przeprasza za śmierć nastolatków
(Kashmir: India army says sorry over teenager deaths)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29965748

Dawny przywódca Związku Radzieckiego Gorbachev: Świat na krawędzi nowej
zimnej wojny
(Ex-USSR leader Gorbachev: World on brink of new Cold War)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29966852

1 listopad (sobota) – 7 listopad (piątek) 2014

7.XI
JAPONIA, Dwa reaktory elektrowni jądrowej Sendai będą pierwszymi, które
wznowią prace od czasu stopienia w elektrowni Fukushima

Przed wypadkiem spowodowanym przez trzęsienie ziemi i tsunami około 30%
energii w Japonii było wytwarzanej dzięki elektrowniom jądrowym.

Wszystkie 48 elektrowni zostało zamknięte ale premier Shinzo Abe nalegał
na powtórne uruchomienie.
Rząd premiera tłumaczył, że zamknięcie dotknie gospodarkę, zmuszając
Japonię do importu drogich paliw kopalnych i doprowadzi do braków
energetycznych.
Władze lokalne jako ostatnie miały podjąć decyzję, aby ponownie wznowić
pracę komercyjnych elektrowni. Miasto Satsumasendai zagłosowało za.
„Zdecydowałem uruchomić reaktor numer 1 i 2 w elektrowni Sendai"
poinformował Kagoshima Governor Yuichiro Ito na konferencji prasowej w
piątek podała agencja Reuters.
Reaktory, którymi zarządza Kyushu Electric Power najprawdopodobniej zaczną
pracować w następnym roku, wcześniej muszą przejść testy sprawności.
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W piątek zgromadzenie prefekturalne Kagoshima stosunkiem głosów 38 do 9
poparło ponowne uruchomienie reaktorów.
We wrześniu, urząd regulacji w Japonii zaaprobował ostatecznie uruchomienie
reaktorów w Sendai informując, że wypełniła standardy bezpieczeństwa po
wypdku w elektrowni Fukushima.

Energia jądrowa w Japonii

11 marzec - trzęsienie ziemi o sile 8,9 stopni dotknęło wybrzeże kraju po
czyn nastąpiły tsunami. Elektrownia Fukushima Daiichi straciła zasilanie w
wyniku czego doszło do stopienia reaktorów
grudzień 2011 r. - Fukushima została zamknięta
maj 2012 - osttani japoński reaktor został wyłączony - kraj po raz pierwszy
od 42 lat nie korzysta z energii atomowej
czerwiec 2013 Kansai Electric Power Company uruchomił reaktory w elektrowni
Oi w Fukui Prefecture
Wrzesień 2012 - Japonia ogłasza, że pozbedzie się elektrowni atomowej do
2030 roku i nie będzie konstruować nowych reaktorów
Grudzień 2012 - Shinzo Abe zostaje wybrany na premiera przekonuje, że
energia atomowa jest konieczna do rozwoju gospodarki
Wrzesień 2013 ostatni reaktor w elektrowni Oi zostaje zamknięty, w kraju
nie ma czynnych elektrowni jądrowych
kwiecień 2014 - Japonia przyjmuje plan energetyczny, który wspiera
wykorzystanie energii jądrowej, wycofując się z poprzednich decyzji
wrzesień 2014 - urząd regulacyjny zezwala na uruchomienie 2 reaktorów w
elektrowni Sendai
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29947564

Prezydent Francji Francois Hollande powiedział, że nie będzie starał się o
reelekcję w 2017 roku jeśli niw uda mu się ograniczyć bezrobocia

W wywiadzie telewizyjnym powiedział, że od czasu objęcia urzędu w 2012 roku
popełnił błędy ale obiecał, dojść "do końca" aby zreformować gospodarkę.
Zgodnie z najnowszymi wskaźnikami popularność prezydenta jest na poziomie
12%/.
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Bezrobocie we Francji obecnie utrzymuje się na poziomie 11%.
Wraz ze spadkiem popularności F. Hollanda skrajnie prawicowy Front National
na czele z Marine Le Pen zyskuje większe poparcie
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29939750

Tymczasowy przywódca Burkina Faso odrzucił nakaz Unii Afrykańskiej zgodnie,
z którym miał przekazać władzę cywilom w ciągu 2 tygodni
(Burkina Faso's interim leader has dismissed the African Union's (AU)
imposition of a two-week deadline to hand power to civilians

http://www.bbc.com/news/world-africa-29948773

Ponad trzy lata po śmierci przywódcy Al-Kaidy Osama Bin Ladena doszło do
publicznej kłótni, który z amerykańskich komandosów zastrzelił go
(A public row has arisen over which US commando fired the shot that killed
Osama Bin Laden, more than three years after the al-Qaeda leader's death)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29945568

Fantastyczne budowle, które nigdy nie powstały
(Fantastical buildings that were never built)

http://www.bbc.com/culture/story/20141106-fantastical-buildingsnever-built

Komórki macierzyste mogą być wykorzystywane w leczeniu uszkodzeń w mózgu
spowodowanych przez chorobę Parkinsona, zgodnie ze zdaniem na
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(Stem cells can be used to heal the damage in the brain caused by
Parkinson's disease, according to scientists in Sweden)

http://www.bbc.com/news/health-29935449

Dżihadyści „używają statków rejsowych" oby dostać się do miejsc konfliktu
na Bliskim Wschodzie
(Jihadists 'using cruise ships' to reach Middle East war zones)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29944580

Prezydent Obama wysłał „tajemniczy List" do przywódcy Iranu
(President Obama sent 'secret letter' to leader of Iran)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29941484

6.XI
Nowy przywódca Republikanów w amerykańskim senacie i prezydent Barack
Obama obiecali zakończyć polityczne zamieszanie, które było stało się
bardzo frustrujące dla amerykańskich wyborców
(The US Senate's new Republican leader and President Barack Obama have both
promised to end the political gridlock that has so frustrated American
voters)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29919793

Jens Stoltenberg: Nowy szef Nato w swojej pierwszej wizycie w Kabulu
(Jens Stoltenberg: New Nato chief in first Kabul visit)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29929425
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Epidemia Ebola: ONZ „nie ma środków" aby walczyć ze śmiertelnym wirusem
(Ebola outbreak: UN 'lacks resources' to fight deadly virus)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29929024

Partie polityczne w Burkina Faso doszły do porozumienia, że przekazanie
władzy w kraju powinna potrwać rok, po czym dojdzie do wyborów w 2015 roku
(Burkina Faso's political parties have agreed that the country's political
transition should last a year, followed by elections in November 2015)

http://www.bbc.com/news/world-africa-29928059

5.XI
Sześć tygodni minęło odkąd kierowana przez USA koalicja rozpoczęła ataki
wymierzone przeciwko bojownikom Państwa Islamskiego i innym grupom
dżihadystów w Syrii, ale ostanie działania podejmowane w ogarniętym walkami
kraju potwierdzają, że misja jest dużym wyzwaniem informuje Feras Kilani z
BBC
„Przegrywamy na oczach całego świata, w tym naszych przyjaciół w USA”, "
powiedział przez telefon BBC jeden z dowódców po zwycięstwie nad jego
ugrupowaniem, które odniósł nad nim Nusra Front, filia Al-Kaidy w Syrii.
Al-Nusra odniosła ostatnio znaczne zwycięstwo w minionym tygodniu w
prowincji Idlib na skutek pokonania Syrian Revolutionary Front
(SRF)Syryjskiego Frontu Rewolucyjnego oraz ugrupowania Hazm, dwóch
największych grup zbrojnych wspieranych przez USA.
W nagraniu wideo umieszczonym w sieci przywódca SRF Jamal Maarouf,
wyjaśnia, że nakazał wycofanie się jego siłom z baz w mieście Deir Sonbol,
aby "uniknąć dalszego rozlewu krwi". Źródła syryjskie informują, że J.
Maarouf próbuje mobilizować bojowników na granicy pomiędzy prowincjami Hama
i Idlib przy poparciu dowódcy Methqal al-Abdallah.
Jamal Maarouf oskarża Abu Mohammed al-Julani, przywódcę al-Nusra o
„okupację" terenów przejętych od dawnego reżimu przez SRF trzy lata temu.
Bazy Nusra Front w tym rejonie stały się celem ataków koalicji dowodzonej
przez USA 23 września, pierwszym dniu operacji przeciwko ekstremistom w
Syrii, ale nie ma raportów o kolejnych atakach od tego czasu.
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Należy zauważyć, że Stany Zjednoczone nie próbowały ochronić SRF pomimo
tego, że jego samoloty nie opuściły syryjskiej strefy powietrznej,
pomagając Kurdom w ich walce przeciwko PI w Kobane.
Nusra Front z pomocą mniejszych grup dżihadystów zajął większość miast i
wiosek na południu, zachodzie i wschodzie na zachód od miast Idlib, podczas
gdy samo miasto jest wciąż pod kontrolą reżimu.
W mieście Deir Sonbol al-Nusra zajął dziesiątki czołgów i pojazdów
opancerzonych oraz dużą ilość amunicji z baz Hazm i Khan al-Sobol w
większości dostarczonych przez USA.
Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), która śledzi skutki konfliktu w
wojnie syryjskiej, poinformowało, że bojownicy z PI pomagali w ataku
przeciwko SRF i ugrupowaniu Hazm.
Niezależnie od tego czy jedni i drudzy koordynują swoje działania , na
mapie Syrii widać, że poza terytorium znajdującym się pod kontrolą
prezydenta Assada większość kraju jest teraz zdominowana prze dżihadystów.
Wydaje się, że pokonanie SRF i Hazm będzie dla koalicji niekorzystne i
uczyni bardzo trudnym znalezienie ugrupowań o charakterze umiarkowanym i
przeszkolenie ich do udziału w kolejnym etapie wojny przeciwko PI i alNusra.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29902384

Prezydenci Ghany, Nigerii i Senagalu przybyli do Burkina Faso aby wywrzeć
nacisk na wojsko w celu szybkiego przekazania władzy cywilom
Zdaniem Uni Afrykańskiej African Union (AU) armia zachowała się niezgodnie
z konstytucją kiedy przejęła władzę po prezydencie Blaise Compaore i
zmusiła go do rezygnacji w piątek.
Unia Afrykańska w poniedziałek dała wojsku 2 tygodnie na oddanie władzy.
Tymczasowy przywódca Lt Col Isaac Zida obiecał to zrobić.
B. Compaore ustąpił po protestach, kiedy chciał wydłużenia swoich 27letnich rządów.
Col Zida spotkał się na lotnisku w stolicy Ouagadougou z prezydentem
Senagalu Macky Sall, Nigerii Goodluck Jonathanem i Ghany John Mahamą.
Wszyscy odbędą spotkania aby spowodować szybkie przekazanie władzy, gdyż w
przeciwny razie Unia Afrykańska nałoży sankcji.
Emmanuel Igunza Z BBC informuje, że na sankcje złoży się wycofanie
członkowstwa Burkina Faso w Unii oraz zakaz podróży dla przedstawicieli
armii.
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Zgodnie z konstytucją Burkina Faso szef Zgromadzenia Narodowego powinien
stanąć na czele państwa w razie ustąpienia prezydenta.
B. Compaore przejął władzę na skutek zamachu stanu w 1987 roku a następnie
wygrał w kwestionowanych 4 kolejnych wyborach.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-29910029

Republikanie objęli kontrolę nad Senatem w amerykańskich mid-term wyborach,
zwiększając swoją władzę w ostatnich dwóch latach prezydentury Baraka Obamy
(The Republicans have won control of the Senate in the US mid-term
elections, increasing their power in the final two years of Barack Obama's
presidency)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29910542

Palestyński kierowca wjechał ciężarówką w pieszych w Jerozolimie zabijając
policjanta, kilka godzin po starciach w jednym z najświętszych miejsc
(A Palestinian driver has rammed a van into pedestrians in Jerusalem,
killing a policeman, hours after clashes at one of the city's holiest
sites)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29911702

Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un porusza się o lasce
(North Korea leader Kim Jong-un walking without stick)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29910768

Dziesiątki wielorybów z gatunku pilot zginęło u wybrzeży Nowej Zelandii
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(Dozens of stranded pilot whales die in New Zealand)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29911181

4.XI
Kryzys ukraiński, Prezydent kraju Petro Poroshenko odbył spotkanie z
szefami służb bezpieczeństwa po tym jak jego zdaniem przeprowadzone przez
separatystów wybory zagroziły „całemu procesowi pokojowemu"
Ponownie zaproponował odrzucenie prawa zgodnie z którym na mocy rozejmu
rejony doniecki i ługański zyskały specjalny status.
Zgodnie z ustaleniami w związku z rozejmem miały się tam odbyć wybory
przeprowadzone w grudniu przez Ukrainę.
Dwaj przywódcy prorosyjskich separatystów ogłosiło swoje zwycięstwo w
wyborach.
We wtorek Petro Poroshenko poinformował, że Ukraina była „silnym
zwolennikiem planu pokojowego" ale ponownie zaproponował wycofania się z
kluczowego założenia planu - ustawy określającej specjalny status Doniecka
i Ługańska.
Przemawiając w telewizji państwowej w poniedziałek prezydent opisał 2
października „pseudo-wybory" w Doniecku u Ługańsku jako "farsa na muszce
broni", która nigdy nie zostanie uznana za prawomocną.
Niedzielne wybory, powiedział były „wielkim pogwałceniem" porozumienia
zawartego w Mińsku - planu pokojowego uzgodnionego przez Ukrainę, Rosję
oraz Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) a także
przez delegacje rebeliantów.
Szefowa polityki zagranicznej Federica Mogherini powiedziała, że wybory
stały się „nową przeszkodą na drodze do pokoju. Rzecznik niemieckiej
kanclerz Steffen Seibert ostrzegł Rosję, że może spodziewać się dalszych
sankcji.
Tymczasem Alexander Zakharchenko samozwańczy premier Donieckiej Republiki
Ludowej przed swoim wyborem w niedzielę uczestniczył w inauguracji jako jej
prezydent w ceremonii w teatrze we wtorek.
Rozmawiając z reporterami powiedział, że jest gotowy na pokój „na rozmowy z
kimkolwiek w tym z Petro Poroshenko", poinformowała agencja Interfax.
Zajmujący stanowisko premiera w Ługańskiej Republice Ludowej Igor
Plotnitsky również został zaprzysiężony na prezydenta we wtorek.
Obie strony zarówno rządowa jak i rebelianci wielokrotnie pogwałcili rozejm
zawarty we wrześniu.
Od kwietnia we wschodniej Ukrainie w walkach zginęło ponad 4000 ludzi.
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29891556

http://www.bbc.com/news/world-europe-28969784
Patia Republikańska jest bliska zdobycia większości w senacie, potrzebuje
niewiele głosów aby przejąć kontrolę nad izbą, wskazują na to pierwsze
wynki amerykańskich śródwyborów (mid-term elections)
(The Republican Party is on the verge of taking the US Senate, where they
need just one more seat to win control of the chamber, initial results in
the US mid-term elections show)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29888904

Wojsko Tajlandii rozdaje broń aby walczyć z powstańcami na południu
(Thai military distributes rifles to fight insurgents in south)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29892629

Niemcy próbują się dostosować do napływu imigrantów
(Germany struggles to adapt to immigrant influx)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29686248

Człowiekowi udało się zanieczyścić Ziemię zatruwając rzeki, oceany i
atmosferę mówi Rachel Nuwer. Czy zostały na naszej planecie jeszcze jakieś
nietknięte tereny?
(Humans appear to have done a thorough job of contaminating the Earth’s
rivers, oceans and atmosphere, says Rachel Nuwer. Is there anywhere
pristine left on the planet?)

http://www.bbc.com/future/story/20141104-is-anywhere-free-frompollution
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3.XI
Katastrofa Virgin Galactic: urządzenie odpowiadające za bezpieczeństwo w
statku, który rozbił się w piątek, na skutek czego zginał pilot, zostało
zainstalowane wcześniej poinformowali śledczy amerykańscy
Szef ds. bezpieczeństwa lotów Christopher Hart powiedział, że „urządzenie
wznoszące"("feathering") urządzenie zaprojektowane w celu kontrolowania
prędkości włączyło się samoczynnie bez działania pilota.
Ale jest zbyt wcześnie, aby przesądzać o potencjalnej przyczynie
katastrofy.
Raport mediów skupił się na zbiornikach z paliwem i silniku, ale Ch. Hart
poinformował, że te pozostały nietknięte.
„Wiemy, rzeczywiście, że dźwignia była przesunięta z położenia zamknięty na
otwarty"
Ch. Hart z National Transportation Safety Board (NTSB)
powiedział BBC.
Virgin Galactic planowała zorganizować loty orbitalne dla turystów w
następnym roku i przyjęła już rezerwacje na 700 z nich przy cenie 250 000
dolarów za każdy.
W normalnym locie urządzenie wznoszące jest uruchamiane kiedy statek
osiągnął swoją największą wysokość, po tym jak opuścił atmosferę. Dwa
urządzenia przyśpieszające (tailbooms) na statku zmieniają orientację
stopni z położenia poziomego na pionowy.

90

Dzięki temu statek przyjmuje postać lotki (shuttlecock).
Kiedy powietrze staje się gęstsze podczas schodzenia w dół i opływa statek,
ciąg w statku w naturalny sposób wymusza położenie podwoziem do dołu
(belly-dowan) dzięki temu możliwy jest jego powrót na ziemię z orbity.
System działał na prototypie SpaceShipOne kiedy wykonywał loty wokół orbity
10 lat temu.
Obecnie projekt już wielokrotnie był odwoływany i jego komercyjny start
został przekładany kilkakrotnie.
Financial Times informuje, że [http://www.ft.com/cms/s/0/9d51be70-62b711e4-9838-00144feabdc0.html#axzz3HzLwXw48] przedsięwzięcie napotyka na
kłopoty finansowe - gdzie 400 mln dolarów, które pochodziły z Abu Dhabi
skończyły się i obecnie Virgin Group jest w stanie pokrywać tylko bieżące
wydatki.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29876154
http://www.bbc.co.uk/news/health-29880688
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W pobliżu Cieśniny Bosfor zatonęła turecka łódź z emigrantami, zginęło 24
osoby
Do wypadku doszło w miejscu gdzie Cieśnina Bosfor łączy się z Morzem
Czarnym.
Narodowość emigrantów nie jest znana, ale pojawienie się łodzi z
emigrantami na tym akwenie nie jest typowe.
Według jednej z teorii uchodźcy próbowali
Bułgarii - państw członkowskich UE.

dostać się do Rumunii lub

Turcja jest jednym z miejsc wyjazdu dla emigrantów zmierzających do UE, ale
większość podróżuje przez Morze Egejskie do Grecji, informuje Mark Lowen z
BBC.
Łodzie są często prowizoryczne, zazwyczaj zatłoczone na których pokładzie
znajdują się emigranci, którzy zapłacili tysiące dolarów przemytnikom w
Turcji.
Dwa miesiące temu inna grupa emigrantów - głównie Syryjczyków i Afgańczyków
została uratowana przez turecką straż przybrzeżną na północnym wybrzeżu
Turcji i najprawdopodobniej kierowała się do UE.
Siedem jednostek straży i helikopter uczestniczyły w poszukiwaniach na M.
Czarnym około 5 km na północ od C. Bosfor czytamy w oświadczeniu.
Korespondenci informują, że nie jest znana przyczyna zatonięcia.
Tymczasem po śmierci setek emigrantów nieopodal włoskiej wyspy Lampeduzy w
ubiegłym roku, kraje południowoeuropejskie takie jak Włochy i Grecja
wezwała do większej pomocy ze strony UE, aby powstrzymać napływ.
Jednak pomimo zwiększenia liczby patroli przy granicy europejskiej ze
strony europejskiej agencji Frontex oraz sił marynarki emigranci kontynuują
swoje niebezpieczne wyprawy, aby dostać się do Europy.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29878188

Zamachowiec samobójca zabił co najmniej 15 osób uczestniczących w
religijnej ceremonii Shia w Nigerii w północno-wschodnim mieście Potiskum,
poinformował przywódca Shia
Około 50 osób zostało rannych.
Siły bezpieczeństwa zabiły kolejnych 5 osób po przybyciu na miejsce
zdarzenia i otwarcia ognia.
POLSKI PORTAL 1-30 listopad 2014

34

(nr 20)

To nie pierwszy raz kiedy przedstawiciele Shia w Nigerii oskarżają wojsko o
zabicie swoich członków.
W lipcu oskarżyli żołnierzy w północnym mieście Zaria o otwarcie ognia na
demonstrantów i zabicie synów przywódcy Shia Sheikh Ibraheem Zakzaky.
On sam opowiada się za stworzeniem islamskiego państwa skierowanego na Shia
w Nigerii.
Boko Haram wywołało powstanie w kraju w 2009 roku, w którym zginęło 2000
cywilów tylko w tym roku, informują działacze.
Potiskum jest w Yobe w jednym z trzech stanów gdzie prezydent Nigerii
Goodluck Jonathan ogłosił stan wyjątkowy w maju w 2013 roku po daniu
obietnicy stłumienia powstania.
Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za atak, ale podejrzenia wskazują na
sunnicko-islamską grupę Boko Haram.
Potępia ono Shia, mniejszość w Nigerii jako nie-muzułmanów.
Zamachowiec wysadził się po przyłączeniu do wyznawców, którzy świętowali
Ahurę - dzień kiedy Shia opłakują męczeńską śmierć Husseina, wnuczka
proroka Mahometa w 680 roku w mieście Karbala.
Czym jest Boko Haram

Organizacja założona w 2002 roku
Początkowo przeciwna zachodniemu kształceniu - Boko Haram oznacza
„zachodnia edukacja jest zakazana" w języku Hausa
W 2009 roku zaczęła organizować militarne operacje aby utworzyć państwo
islamskie.
Doprowadziło do śmierci tysięcy osób, głównie w pn-wsch Nigerii-także
zaatakowało kwatery ONZ i policji w stolicy Abuja.
Dotknęło około 3 mln ludzi
W 2013 Stany Zjednoczone uznały ją za organizację terrorystyczną
Boko Haram zitensyfikowało swoje ataki od momentu ogłoszenia stanu
wyjątkowego przez m.in. uprowadzenie 219 uczennic w kwietniu 2014 roku.
W ubiegłym tygodniu Abubakar Shekau odrzucił twierdzenie rządu, którego
zdaniem obie strony uzgodniły rozejm podczas trwających rozmów za
pośrednictwem Czadu.
A. Shekhu odrzucił również twierdzenie planowanego przez Boko Haram
zwolnienia porwanych uczennic.
Poinformował, że wszystkie przeszły na islam i wyszły za mąż.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-africa-29882218

Z byłego obozu koncentracyjnego Dachau skradziono stalową bramę z
nazistowskim hasłem „Praca czyni wolnym" ('Arbeit Macht Frei')
(An iron gate bearing the Nazi slogan 'Arbeit Macht Frei' ('Work sets you
free') has been stolen from the former Dachau concentration camp in
Germany)

Tysiące ludzi na świeci dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciem
„Anioła z Kobane" lub „Rehany" kurdyjskiej bojowniczki, która stała się
symbolem oporu przeciwko Państwu Islamskiemu. Zgodnie z opowieściami zabiła
ona około 100 bojowników PI. Jest tylko jeden szkopuł: one nie jest tym za
kogo uważają ją ludzie
(Thousands around the world on social media have shared the image of the
"Angel of Kobane" or "Rehana", a Kurdish fighter who has become a symbol of
resistance against Islamic State. According to the stories, she's slain as
many as 100 Islamic State fighters. Only one hitch: she's probably not who
people think she is)

http://www.bbc.com/news/blogs-trending-29853513 (chronicle)

2.XI
Kryzys ukraiński, Prorosyjscy separatyści we wschodniej Ukrainie
przeprowadzili wybory potępione przez zachód jako „nielegalne"
Wybory odbyły się w dwóch samozwańczych republikach w rejonie Doniecka i
Ługańska.
Według rebeliantów pierwsze wyniki wskazują na zwycięstwo dwóch obecnych
liderów separatystów.
Wydrukowano trzy miliony kart do głosowania, co ma zapewnić możliwość
wyboru liderów regionów oraz członków parlamentu.
Alexander Zakharchenko premier samozwańczego rządu w Doniecku zdobył ponad
70% głosów. Podobnie jego partia wygrała w wyborach.
Tymczasem Igor Plotnitsky premier samozwańczego rządu w Ługańsku uzyskał
ponad 60% głosów.
Ukraina, Stany Zjednoczone i UE poinformowały, że nie uznają wyborów, ale
Rosja popiera je.
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Tymczasem co najmniej 7 ukraińskich żołnierzy zginęło od piątku na skutek
wznowienie starć w rejonie.
W niedzielę źródła poinformowały BBC, że duży konwój składający się z 90
ciężarówek był widziany jak przekracza granicę w rejonie terenu
znajdującego się w rękach separatystów.
Konwój, który nie miał oznaczeń wojskowych przewoził wyrzutnie rakietowe i
inną broń.
Do wydarzenia doszło kiedy wojsko ukraińskie poinformowała o „intensywnym
rozmieszczaniu" wojsk i sprzętu przy przekraczaniu granicy z Rosji na
wschód w terenach obecnie znajdujących się pod kontrolą rebeliantów.
Wybory odbyły się pośród trwających walk na Ukrainie.
Rzecznik armii ukraińskiej poinformował BBC, że w niedzielę zginęło 7
żołnierzy a 10 zostało rannych w Donbasie.
Odkąd separatyści zajęli budynki rządowe w Doniecku i Ługańsku w kwietniu
co najmniej 3700 ludzi zginęło w walkach.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29865993

Bojownicy z PI islamskiego zabili 322 członków irackiego plemienia Sunnitów
w zachodniej prowincji Anbar i wielu zostało porwanych
Do ostatniego ataku ugrupowania PI doszło w niedzielę rano kiedy bojownicy
zabili co najmniej 50 członków plemienia.
Zdaniem ministerstwa PI przetrzymuje 65 jeńców. Grupa dżihadystów zabrała
również żywy inwentarz plemienia.
Starszy przywódca plemienia Sheikh Naeem Al Gaoud powiedział BBC: „Rząd
porzucił nas i podarował na tacy bojownikom Isis".
„Wiele razy prosiliśmy o broń, ale dano nam tylkko obietnice".
Zdaniem Orla Guerin z BBC masowe mordy członków plemienia stały się
codziennością.
Przywódcy plemienia powiedzieli, że ofiary najprawdopodobniej 10 kobiet i
dzieci mają związek z publiczną egzekucją co zdaniem PI jest karą za opór
plemienny.
Wcześniej w tym tygodniu znaleziono masowy grób członków plemienia Al-Bu
Nimr. 50 innych zostało zabitych w sobotę.
Lokalne władze poinformowały agencję Associated Press, że wielu członków
plemienia uciekło z pobliskiego miasta Hit, które zostało zajęte prze PI w
ubiegłym miesiącu.
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Plemię Al-Bu Nimr przyłączyło się do kampanii zorganizowanej przez iracki
rząd przeciwko PI w Anbar, którego większość znajduje się obecnie w rękach
dżihadystów.
Zdaniem Associated Press tylko 5000 z 30 - 40 tysięcy populacji plemienia
popiera rząd w Bagdadzie
Ministerstwo [http://www.humanrights.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=3737] praw
człowieka poinformowało, że w studni znaleziono ponad 50 ciał a 65
członków plemiena Al-Bu Nimr
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29871068

Kryzys w Burkina Faso, Niepokoje w kraju doprowadziły do zaprzestania
nadawania na kilka godzin przez telewizję państwową po tym jak żołnierze
ostrzelali jej budynek aby zmusić protestujących i dziennikarzy do
rozejścia się
Gdzie indziej żołnierze oczyścili plac w stolicy
zagrodzili teren.

z tysięcy demonstrantów i

ONZ potępiło działania wojska i zagroziło sankcjami.
Wysłannik Afryki Zach. Mohamed Ibn Chambas
zgodzić się na przekazanie władzy cywilom.

powiedział, że wojsko musi

Armia wyznaczyła Lieutenant Colonel Isaac Zida jako przywódcę rządu w
niedzielę.
Wieczorem tego dnia Lt Col Zida spotkał się z opozycją celem
przeprowadzenia rozmów.
Tysiące protestujących zebrało się w niedzielę w różnych miejscach wokół
Ouagadougou stolicy kraju, aby zaprotestować przeciwko armii.
Doszło do gwałtownych scen kiedy w telewizji pojawili się liderka opozycji
Saran Sereme i były minister obrony Kwame Lougue.
Demonstranci wierzyli, że S. Sereme chciała zapowiedzieć, że chce
poprowadzić przekazanie władzy informuje Laeila Adjovi z BBC.
Według raportów emerytowany General Lougue również chciał stanąć na czele
kraju.
Jednak krótko po jego przybyciu doszło do strzałów i personel telewizji i
opozycja uciekli.
Kilka godzin później telewizja krajowa wznowiła nadawanie.
Zdaniem świadków żołnierze strzelali w powietrze aby rozproszyć tłumy.
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Wojsko zabarykadowało główny plac stolicy

Place de la Nation.

Do masowych protestów doszło w ubiegłym tygodniu, kiedy przywódca Compare
próbował zmienić konstytucję i dłużej pozostać przy władzy.
Część parlamentu podpalono a prezydent uciekł do Wybrzeża Kości Słoniowej.
Wkroczyła armia.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-29871434
http://www.bbc.co.uk/afrique/region/2014/11/141102_lougue_speaks_out

Ponad 50 osób zostało zabitych i co najmniej 100 rannych w samobójczym
zamachu bombowym w pobliżu granicy z Pakistanem jedynym przejściu
granicznym z Indiami
(More than 50 people were killed and at least 100 injured in a suicide
bombing close to Pakistan's only border crossing with India)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29871077

Użycie paliw kopalnych powinno być wycofywane etapami do 2100 jeśli świat
chce uniknąć niebezpiecznych zmian klimatycznych informują eksperci z
panelu przy ONZ
(The unrestricted use of fossil fuels should be phased out by 2100 if the
world is to avoid dangerous climate change, a UN-backed expert panel says

http://www.bbc.com/news/science-environment-29855884

1.XI
Wypadek rakiety Virgin Galactic na kalifornijskiej pustyni Mojave,
rozpoczęto śledztwo dlaczego do niego doszło
Szef Virgin Sir Richard Branson powiedział, że „jest zdeterminowany aby
dowiedzieć się co poszło źle" i nie dopuścić do podobnej tragedii w
przyszłości
Pilot Michael Alsbury l. 39 zginął kiedy SpaceShipTwo eksplodował wkrótce
po starcie w piątek.
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Miejscowa policja poinformowała, że Peter Siebold, pilot, który przetrwał
wypadek doznał "średnich i poważnych obrażeń".
Scaled Composites, firma dla której obaj piloci pracowali poinformował, że
P. Siebold, l.43 jest „świadomy i rozmawia ze swoją rodziną i lekarzami".
Do Mojave przybył w niedzielę zespół National Transportation Safety Board
(NTSB).
Prezes NTSB Christopher Hart poinformował, że zespół będzie na miejscu
katastrofy od 4 do 7 dni, ale dodał, że pełne śledztwo może zająć do 12
miesięcy.
Virgin Galactic będzie przeprowadzać kolejne loty w tym czasie, dodał.
Zespół składający się z 13-15 śledczych NTSB w tym specjalistów od
struktur, systemów silników oraz pojazdów weźmie udział w dochodzeniu.
Policja zabezpieczyła miejsce wypadku na Mojave Desert na północny - wschód
od Los Angeles, pośród obaw, że część ze szczątków może spowodować wybuch.
SpaceShipTwo odbywał swój pierwszy lot testowy od 9 miesięcy i rozbił się
krótko po starcie w pobliżu miasta Bakersfield.
W oświadczeniu Virgin Galactic czytamy, że SpaceShipTwo doświadczył
„poważnej anomalii".
Później okazało się, że statek spalał nowy rodzaj paliwa, do tej pory nie
testowanego, choć przedstawiciele firmy informują, że przeszedł szczegółowe
testy.
Przemawiając w Mojave Air and Space Port gdzie statki są projektowane i
rozwijane założyciel Virgin Group Sir Richard powiedział, że „nikt nie
zdaje sobie sprawy z ryzykiem, które jest związane z lotami w kosmos".
Virgin miał nadzieję na uruchomienie lotów komercyjnych w 2015 roku. Już
przyjął rezerwacje na ponad 700 lotów za cenę 250 000 dolarów każda przy
czy Sir Richard obiecał polecieć w pierwszym z nich.
„Jesteśmy winni naszym pilotom aby dowiedzieć się co się nie udało, i
przezwyciężyć to, upewnimy się, że nasz sen będzie trwał" dodał Sir
Richard.

Piloci
Michael Alsbury

39 lat, żonaty, dwójka dzieci
15-letnie doświadczenie w odbywaniu lotów
Pierwszy lot w SpaceShipTwo w 2010 roku
Pilotował statki o napędzie rakietowym
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Peter Siebold

43 lata, żonaty, dwójka dzieci,
Uzyskał licencje pilota kiedy miał 16 lat
Zaczął pracować dla Scaled Composites w 1996 roku
Ma na swoim koncie 2000 godzin lotu w 35 różnych jednostkach o różnej
geometrii skrzydeł

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29864533
http://www.virgingalactic.com/

Wojskowi dowódcy Burkina Faso poparli jednego z oficerów jako tymczasowego
przywódcę

W oświadczeniu podano, że Lt-Col Isaac Zida został „jednomyślnie wybrany
aby stanąć na czele okresu przemian".
Wydaje się, że zakończy to okres zamieszania, kto będzie następcą
prezydenta Blaise Compaore, który ustąpił ze stanowiska na skutek zamętu w
państwie.
Ale jednak opozycja wezwała do spotkania w niedzielę w stolicy Ouagadougou
ostrzegając, że armia nie wykorzysta publicznej rewolty przeciwko B.
Compaore.
„Zwycięstwo, które wyniknęło na skutek powstania ludzi należy do nich[...]
I w żadnym wypadku nie może byś zagarnięte przez wojsko" powiedziano w
oświadczeniu.
Thomas Fessy z BBC informuje, że kraj, w którym odchodzący prezydent
zdominował scenę polityczną przez prawie trzy dekady, opozycja jest słaba.
W oświadczeniu wydanym przez wojsko podpisał się szef armii Honore Traore,
który wcześniej ogłosił się głową państwa.
B. Compaore, który opuścił stanowisko prezydenta po 27 latach, uciekł z
kraju i jest teraz w Yamoussoukro, stolicy sąsiedniego Wybrzeża Kości
Słoniowej.
Kancelaria prezydenta Alassane Ouattara wydała oświadczenie, w którym
czytamy, że Wybrzeże Kości Słoniowej przyjęło B. Compaore, jego rodzinę i
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bliskich oraz, że zwraca „szczególną uwagę" na wydarzenia, które rozgrywają
się w Burkina Faso, poinformowała agencja AFP.
Lt-Col Zida poprzednio szef straży prezydenta był podobnie jak generał H.
Traore bardzo bliski byłemu prezydentowi, i to stawie pod znakiem zapytania
intencje armii.
Zgodnie z konstytucją kraju
[https://www.constituteproject.org/constitution/Burkina_Faso_2012.pdf] po
ustąpieniu prezydenta jego stanowisko powinien zająć przewodniczący senatu
a następnie w ciągu 60-90 dni powinny się odbyć wybory.
Unia Afrykańska wezwała do „cywilnego przejęcia władzy", których kulminacją
będzie "przeprowadzenie wolnych, uczciwych i transparentnych wyborów".
Początek protestom dała próba B. Compaore wprowadzenia zmian do
konstytucji celem wydłużenie czasu sprawowania przez niego prezydentury.
W czwartek protestujący podpalili budynek parlamentu i budynki rządowe w
Ouagadougou.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-29863004

https://www.constituteproject.org/constitution/Burkina_Faso_2012.pdf

Państwo Islamskie: Bojownicy zabili co najmniej 50 członków irackiego
plemienia w zachodniej prowincji Anbar, poinformowały władze i przywódcy
plemienia
Kobiety i mężczyźni z plemienia Al Bu Nimr zostali zabici za opór przeciwko
dżihadystom.
Wcześniej znaleziono masowy grób, w którym były ciała osób należących do
tego plemienia.
Tymczasem agencja AFP zacytowała Syrian Observatory for Human Rights, która
poinformowała o tym, że co najmniej 100 bojowników PI zostało zabitych w
ciągu 3 dni walk w Kobane.
W piątek około 150 irackich Kurdów należących do Peshmerga przekroczyło
granicę turecką, aby przyłączyć się do syryjskich Kurdów, którzy bronią
miasta przed bojownikami PI id 6 tygodni.
Observatory informuje, że w bitwie zginęło ponad 950 osób, ponad połowa
należy do PI.
Bagdadowi nie udało się przekonać większej ilości plemion, aby te zwróciły
się przeciwko PI.
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Plemiona chcą gwarancji, aby mogły zachować duży stopień niezależności na
swoich terenach i możliwość podejmowania decyzji, informują korespondenci
BBC.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29862886

Brytyjczyk zatrzymany w związku z morderstwami w Hong Kongu
(British man held over Hong Kong murders)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29866284

Czy można znaleźć inny sposób na sprawność niż ćwiczenia fizyczne?
(Can you cheat your way to fitness?)

http://www.bbc.com/news/magazine-29795577
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