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31.III
KOREA POŁUDNIOWA, KORE PÓŁNOCNA - doszło do wymiany ognia na morzu
Korea Północna zapowiedziała w poniedziałek rano, że może wstrzymać
ćwiczenia w 7 częściach obszaru przygranicznego.
Południowa Kora informuje, że odpowiedziała ogniem po tym jak pociski
wystrzelone przez Koreę Północną spadły na jej wody terytorialne.
Terytorium jest miejscem zapalnym pomiędzy dwoma państwami po tym jak ONZ
wyznaczyła zachodnią granicę po wojnie koreańskiej. Ale Korea Północna
nigdy tego podziału nie uznała.
Pod koniec 2010 roku 4 Koreańczyków z Południa zostało zabitych na
przygranicznej wyspie po ostrzale artyleryjskim ze strony Korei Północnej.
Do ostrzału na granic doszło też w sierpniu 2011 roku.
Tym razem Korea Północna wystrzeliła 500 pocisków i 100 z nich wylądowało w
wodzie na południe od granicy.
Południe wystrzeliło ponad 300 pocisków, poinformował rzecznik ministra
obrony Kim Min-seok.
Mieszkańcy przygranicznej wyspy Baengnyeong zostali ewakuowani.
W październiku 2010 roku Korea Północna ostrzelała graniczną wyspę
Yeonpyeong zabijając 2 żołnierzy i 2 cywilów.
Ogłoszono, że była to odpowiedź na ćwiczenia wojskowe Korei Południowej w
tym rejonie.
Wcześniej tego roku w pobliżu Baengnyeong zatonął okręt Południowej Korei.
Zginęło 46 marynarzy.
Seul oskarża Pyongyang o storpedowanie okrętu, ale Korea Północna
zaprzecza.
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Obecnie wszystko dzieje się w chwilę po tym jak Korea Północna
przetestowała wystrzelenie 2 pocisków średniego zasięgu Nodong, pierwszy
raz od 2009 roku.
Wystrzelenie poprzedzone testami pocisków krótkiego zasięgu wydaje się być
odpowiedzią na obecne coroczne ćwiczenia wojskowe pomiędzy USA i Koreą
Południową.
W miniony weekend Korea Północna zagroziła przeprowadzeniem "nowej formy"
testu jądrowego.
Przeprowadziła już 3 testy jądrowe. Ostatni w lutym 2013 roku.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-26815041

UKRAINA, Impas w rozmowach USA - Rosja w sprawie rozwiązania kryzysu na
Ukrainie
John Kerry powiedział, że pomimo „szczerych" rozmów z Sergei Lavrovem nie
doszło do przełomu w sprawie Ukrainy.
Wyraził również „poważne obawy" co do obecności rosyjskich oddziałów w na
granicy z Ukrainą.
Lavrov zdecydowanie zaprzeczył planom spodziewanej inwazji
na Ukrainę.
W oddzielnym oświadczeniu rosyjskich minister spraw zagranicznych
powiedział, że on i Kerry zgodzili się na współpracę z rządem Ukrainy, aby
poprawić przestrzegania prawa dla rosyjskojęzycznych Ukraińców oraz
rozbroić „nieregularne siły i prowokatorów".
Tymczasem gdy Europa przestawiła czas o jedną godzinę do przodu, Krym
zgodnie z czasem moskiewskim przesunął czas o 2 godziny. Setki ludzi
powiewając flagami witało zmianę czasu w Simferoplu.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26814651

ŚWIAT, Zmiany klimatyczne są większe niż się spodziewano
Raport opublikowany przez ONZ informuje, że skutki wywołane przez globalne
ocieplenie będą najprawdopodobniej „poważne, powszechne i nieodwracalne".
Naukowcy i urzędnicy, którzy spotykają się w Japonii informują, że dokument
jest najbardziej złożoną oceną skutków zmian klimatycznych na świecie.
Niektóre z nich spowodują zwiększone ryzyko powodzi oraz dostępu do zasobów
wodnych jak również zmianach w stanie zbiorów globalnie.
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Ludzkość może dostosować się do części z tych zmian ale tylko
w określony sposób.
Przykładem może być budowa zabezpieczeń, które uchronią wybrzeża przez
zalaniem. Innym może być utworzenie systemu irygacji gdzie brak jest
zasobów wodnych.
„Nasze zdrowie, domy i bezpieczeństwo są zagrożone przez wzrastającą
temperaturę" - można przeczytać w streszczeniu.
W ostatnim dokumencie Summary for Policymakers podkreśla się fakt, że
liczba dowodów naukowych o wpływie ocieplenia prawie się podwoiła od
ostatniego raportu opublikowanego w 2007 roku.
Michael Jarraud sekretarz generalny Światowej Organizacji Meteorologicznej
(World Meteorological Organization) powiedział poprzednio, że ludzie mogli
zniszczyć klimat Ziemi prze „ignorancję".
„Teraz ignorancja już nie jest dobrym wytłumaczeniem" - powiedział.

(ż)
http://www.bbc.com/news/science-environment-26810559

30.III
FRANCJA, Paryż - minister spraw zagranicznych Rosji i sekretarz stanu USA
zakończyli rozmowy bez sygnału czy doszło do postępu na drodze do
rozwiązania kryzysu na Ukrainie
Amerykańscy urzędnicy są podzieleni w ocenach czy prezydent Putin chce
obniżyć napięcie, czy planuje kolejną militarną akcję informuje z Paryża
Christian Fraser korespondent BBC.
Pentagon uważa, że Moskwa zgromadziła dziesiątki tysięcy żołnierzy w
pobliżu wschodniej granicy z Ukrainą.
Podaje, że m.in. zgromadzono żywność, lekarstwa i szpital polowy, co
zdaniem urzędników nie byłoby potrzebne dla przeprowadzenia wiosennych
manewrów wojskowych.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26809625

EGIPT, Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 26-27 maja
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Telewizja państwowa zapowiedziała, że nominacje kandydatów będą przyjmowane
do 20 kwietnia.
Korespondenci uważają, że Abdul Fattah al-Sisi najprawdopodobniej zwycięży
z powodu braku poważnych kontrkandydatów.
Sisi doprowadził do obalenia poprzedniego islamskiego prezydenta Mohammed
Morsi w lipcu 2013 po masowych protestach opozycji.
Jeżeli Sisi nie zdobędzie więcej niż 50 % głosów odbędzie się druga tura
wyborów 16-17 czerwca.
Egipcjanie głosujący poza granicami kraju bedą mogli pójść do wyborów 15 i
19 maja podają media krajowe.
Jedyną osobą, która zadeklarowała swój udział jest Hamdeen Sabahi, który o
ostatnich wyborach prezydenckich w 2012 był trzeci.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26811868

29.III
FRANCJA, Paryż - Kerry i Lavrow spotkają się w Prayżu w celu
przedyskutowania możliwości rozwiązania kryzysu na Ukrainie
Sekretarz Stanu John Kerry odwołał swój lot z Bliskiego Wschodu, aby
spotkać się w Paryżu z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Sergei
Lavrovem.
Do decyzji doszło po piątkowej rozmowie telefonicznej pomiędzy prezydentem
Rosji Władymirem Putinem a prezydentem USA Barackiem Obamą.
Lavrov i Kerry mają się spotkać w stolicy Francji w niedzielę wieczorem.
Kerry leciał do USA kiedy nagle zmienił plany, aby polecieć do Paryża.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26803688
UKRAINA, Vitaly Klitschko wycofał się z wyborów prezydenckich planowanych
na maj
Było bokser a obecnie polityk powiedział, że poprze kandydującego Petro
Poroshenko.
Obaj politycy odegrali kluczową rolę w protestach, które doprowadziły do
usunięcia Wiktora Janukowycza.
Poroshenko potwierdził swój udział w wyborach.
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Jest właścicielem popularnej wytwórni czekolady Roshen a na Ukrainie jest
znany jako "król czekolady".
Na swoim koncie ma kilka funkcji, które zajmował podczas kadencji różnych
prezydentów podczas minionej dekady.
Klitschko ogłosił swoją decyzję na zebraniu swojej partii Udar (Punch)
w Kijowie w niedzielę.
„Szansę na zwycięstwo mamy tylko wtedy gdy wybierzemy jednego kandydata
reprezentującego siły demokratyczne" - powiedział.
Wycofanie się Klitschko oznacza, że o urząd będzie ubiegać się m.in.
Poroshenko oraz była premier Julia Tymoszenko.
Kilku byłych zwolenników byłego prezydenta również zapowiedziało udział.
Partia Regionów (The Party of Regions) do której należał Janukowycz
w sobotę poparła byłego gubernatora Charkowa Mykhailo Dobkina.
Wybory zapowiedziane na 25 maja są postrzegane jako kluczowy krok
prowadzący do wyciągnięcia Ukrainy z najgłębszego kryzysu politycznego od
czasu uzyskania przez państwo niezależności w 1991. Tymczasowy rząd obecnie
sprawuje władzę w Kijowie i przewodzi jej prezydent Olexander Turchynov
i premier Arseniy Yatsenyuk.
W wyborach prawdopodobnie wystartuje 15 kandydatów
Rosja uważa, że obecne władze objęły stanowisko na drodze zamachu i dlatego
są nielegalne.
Moskwa formalnie zajęła Krym po referendum, które zarówno Kijów jak i
Zgromadzenie Ogólne ONZ uznały za nielegalne

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26801736

SUDAN POŁUDNIOWY, ONZ informuje, że ponad jeden milion mieszkańców
opuściło swoje domy na skutek konfliktu w kraju
803 200 znajduje się w obrębie Sudanu Płd. a pozostałe 254 000 uciekły do
sąsiednich krajów podaje ostatni raport ONZ.
Walki wybuchły w grudniu 2013 roku pomiędzy siłami prezydenta Salva Kiir
a oddziałami lojalnymi jego byłemu zastępcy Riek Machar.
Obie strony podpisały rozejm w styczniu, ale sporadyczne walki ciągle się
toczą.
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W raporcie opublikowanym przez UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA) Biuro ONZ ds. Koordynacji Działań Związanych
z Pomocą Humanitarną konflikt spowodował „poważne pogorszenie
w zaopatrzeniu w żywność" co skutkuję niepewną sytuacją, w której znalazło
się 3,7 mln osób.
Walki pomiędzy rządem i opozycją trwają głównie w Jonglei, Unity i Upper
Nile (Górny Nil).
ONZ szacuje, że 4,9 miliona osób potrzebuje pomocy. Organizacja informuje,
że otrzymała tylko jedną czwartą środków aby rozwiązać narastający kryzys.
Sudan Południowy oddzielił się od Sudanu w 2011 roku po krwawym konflikcie
i stał się niezależnym krajem.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-26798721

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

28.III
USA, Obama: Rosja musi wycofać oddziałay z granicy z Ukrainą
Sądzi się, że w pobliżu swojej południowej granicy Rosja zgromadziła
kilkutysięczne siły.
Prezydent Rosji Władymir Putin powiedział, że zgrupowanie sił wojskowych w
piatek było „poważnym sprawdzianem" dla rosyjskiego wojska.
Powiedział, że profesjonalizm rosyjskich sił zbrojnych „zapewnił
bezpieczeństwo" dla referendum na Krymie.
Agencje informacyjne podały, że Moskwa odda Ukrainie całe wyposażanie
wojskowe pozostawione przez jednostki ukraińskie oddziałom, które opuściły
półwysep.
Prezydent Obama, w wywiadzie udzielonym jeszcze przed opuszczeniem Europy
powiedział, że prezydent Władymir Putin „chce pokazać głęboką krzywdę w tym
co wiąże się jego zdaniem z upadkiem Związku Radzieckiego".
Ale ostrzegł, że przywódca rosyjski nie powinien "powracać do praktyk,
które były dominujące podczas Zimnej Wojny".
„Myślę że panuje silne poczucie rosyjskiego nacjonalizmu i poczucie, które
w jakiś sposób Zachód wykorzystał w przeszłości" - powiedział Obama.
„Ciągle powtarzam, że on całkowicie źle odczytuje intencje Zachodu. Na
pewno nie rozumie Amerykańskiej polityki zagranicznej".
Tymczasem była premier Ukrainy Julia Tymoszenko, która zapowiedziała, że
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wystartuje w wyborach prezydenckich, powiedziała w piątek, że jest pewna że
Wiktor Janukowycz odpowie przed trybunałem za wezwanie do rozbicia kraju.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26787051

27.III
EGIPT, Marszałek polowy Abdul Fattah al-Sisi ogłosił, że rezygnuje z
funkcji dowódcy armii, aby wystartować w wyborach prezydenckich
W lipcu minionego roku po masowych protestach opozycji Sisi doprowadził do
usunięcia prezydenta Mohammeda Morsi.
Korespondenci uważają, że 59 letni były szef armii najprawdopodobniej wygra
z powodu braku poważnych rywali.
Jego przeciwnicy obawiają się powrotu do rządów autorytarnych.

Jego oświadczenie pojawiło się kilka godzin po tym jak tymczasowe władze
ogłosiły wniesienie oskarżenia w stosunku do 919 podejrzanych Islamistów i
po tym jak 528 zostało skazanych na śmierć w oddzielnym procesie.
Rząd nie ogłosił jeszcze terminu wyborów.
Jak dotąd polityk lewicy Hamdeen Sabahi, który był trzeci podczas wyborów w
2012 roku jako jedyny ogłosił swój start w wyborach

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26747101

ŚWIAT, Międzynarodowy Fundusz Walutowy bliski uzgodnienia zasad pomocy dla
Ukrainy
Pomoc ma wynieść 14 - 18 miliardów dolarów i ma zostać zaplanowana na 2
lata.
Uzgodnienia wymagają jeszcze aprobaty ze strony zarządu MFW.
Ustalenia co do pomocy stanowią podsumowanie trzy tygodniowej wizyty
członków funduszu na Ukrainie.
Porozumienie zakłada również uruchomienie kolejnych 10 miliardów dolaarów w
postaci pożyczek ze strony UE i USA.
W 2013 roku Ukraina została sklasyfikowana na 144 miejscu ze 177 krajów
według Transparency International's Corruption Perceptions Index. Indeks
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mierzy poziom korupcji panujący wśród urzędników państwowych sektora
publicznego.

(ź)
http://www.bbc.com/news/business-26764262

WATYKAN, Podczas spotkania z prezydentem Barakiem Obamą papież Franciszek
wskazuje na „prawo do życia"
Kościół popiera lekarzy, którzy odmawiają wykonania zabiegu aborcji i jest
zatroskany kwestią antykoncepcji w amerykańskim systemie zdrowia.
Alan Johnston z BBC informuje, że papież sprzeciwia się liberalnemu
podejściu Obamy w stosunku do aborcji, antykoncepcji i małżeństw
homoseksualnych.
Korespondent mówi, że spodziewano się rozmów dotyczących podjęcia wysiłku
w celu walki z globalną biedą. Ale Watykan oficjalnie nie wspomniał o tym.
Podjęto rozmowy odnośnie dwóch tematów, w których strony się zgadzają a
mianowicie reformę prawa dotyczącego emigrantów w USA oraz handlu ludźmi.
Spotkanie miało charakter bardziej formalny niż
można to było zaobserwować podczas dotychczasowych wizyt.
Po spotkaniu papież, prezydent Obama spotkali się z włoskim prezydentem
Giorgio Napolitano i premierem Matteo Renzi.

Obamie podczas wizyty towarzyszył amerykański sekretarz stanu John Kerry.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26761181

26.III
ŚWIAT, UE i USA rozważają zaostrzenie sankcji w stosunku do Rosji
Napięcie pomiędzy Zachodem i Rosją wzrosło od momentu zajęcia Krymu przez
siły Rosyjskie i po referendum, które zarówno Kijów jak i jego zachodni
sprzymierzeńcy uznali za nielegalne.
Do Brukseli przybył prezydent USA Barak Obama.
Jego rozmowy z m.in. Van Rompuyem oraz Barosso dotyczyły partnerstwa
w handlu transatlantyckim, zagadnień związanych z programem atomowym Iranu
jak również użyciem broni chemicznej przez Syrię.
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Barak Obama pozostanie w Brukseli mniej niż 24 godziny po czym poleci do
Rzymu aby spotkać się z papieżem Franciszkiem.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26746106

HOLANDIA, KOREA PÓŁNOCNA- Przeprowadzono testy pocisków średniego zasięgu.
Do wystrzelenia pocisków doszło kilka godzin po tym jak przedstawiciele
Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii spotkali się w Hadze w
celu odbycia rozmów dotyczących atomowych aspiracji Korei Północnej.
Pyongyang wystrzelił pierwszy pocisk typu Nodong od 2009 roku
i zwiększył tym samy zasięg z krótkiego na średni.
Wystrzelenie pocisku zbiegło się w czasie z 4 rocznicą zatopienia okrętu
Korei Południowej, który został storpedowany i zginęło 46 marynarzy.
Zatopienie miało miejsce w pobliżu problematycznej granicy morskiej
oddzielającej oba państwa.
Waszyngton i Seul potępiły działanie, które jest pogwałcenie rezolucji ONZ.
Ministerstwo obrony Korei Południowej poinformowało, że pociski zostały
wystrzelone z rejonu Suckon leżącym na północ od Pyongyang i przeleciały
około 650 km zanim wpadły do morza na wschodnim wybrzeżu Półwyspu
Koreańskiego.
Pocisk ma zasięg nie tylko do Japonii, ale może dolecieć do Rosji i Chin
powiedział rzecznik ministra Kim Min-seok.
W minionych tygodniach Korea Północna wystrzeliła wiele pocisków krótkiego
zasięgu co zbiegło się z corocznymi ćwiczeniami wojskowymi Stanów
Zjednoczonych i Korei Południowej.
Tym razem to jest pierwsze wystrzelenie pocisku Nodong, który ma zasięg
około 1000 km od 2009 roku. Podobne wystrzelenie miało miejsce w 2006 roku.
ONZ zakazało Korei Północnej dokonywania prób nad pociskami balistycznymi.
Korea Północna przeprowadziła 3 testy atomowe, ostatni w lutym 2013 roku.
Pracuje także nad pociskami, które zdaniem ekspertów mają mieć zasięg aż do
części terytorium Stanów Zjednoczonych.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-26743197

25.III
UKRAINA, Nacjonalista Oleksandr Muzychko znany też jako Sashko Bily zginął
na skutek strzelaniny z policja w Rivne na zachodzie kraju
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Był liderem Prawego Sektora (Right Sector) ugrupowania prawicowego, które
uczestniczyło w ostatnich protestach antyrządowych.
Tymczasem parlament Ukrainy przyjął rezygnację ministra obrony Ihora
Tenyukh.
Minister został oskarżony o brak podjęcia decyzji w momencie militarnego
przejęcia Krymu przez Rosję.
Zastrzelenie Muzychko nastąpiło kilka godzin po tym jak minister spraw
zagranicznych Rosji Sergei Lavrov zaczął rozmowy ze swoim ukraińskim
odpowiednikiem Andriy Deshchytsia.
Zastępca ministra spraw wewnętrznych Vladimir Yevdokimov poinformował, że
Muzychko zginął po tym jak otworzył ogień w kierunku policji i sił
specjalnych Sokol, po tym jak ci próbowali go aresztować oraz innych
nacjonalistów.
Podczas obławy Muzychko zranił jednego z policjantów i próbował uciec.
Policja odpowiedziała ogniem.
"Ciągle zył, kiedy próbowano go aresztować - ale kiedy przybyli ratownicy
medyczni na miejsce zdarzenia Muzychko już nie żył. Aresztowano również trzy
osoby, które były razem z nim i zabrano na przesłuchanie do Kijowa.
Jeden z deputowanych Oles Doniy wcześniej podał inną wersję według, której
Muzychko miał zostać wciągnięty do jednego z samochodów. Później znaleziono
jego ciało. Muzychko miał mieć związane ręce i dwie rany postrzałowe
w sercu. Doniy napisał o tym w nocy na stronie Facebooka.
Organizator Prawego Sektora w Rivne zagroził zemstą za zabicie
Muzychko, twierdząc, że ten nie został przesłuchany prze śledczych.
„Zemścimy się na Arsenie Avakov [minister spraw wewnętrznych] za śmierć
naszego brata. Zabicie Sahsko Bily było kontraktem wystawionym przez
ministra" powiedział Roman Koval z Prawego Sektora w rejonie Rivne - cytat
pochodzi ze strony internetowej Ukrayinska Pravda.
Rosja oskarża Muychko o okrucieństwa wobec żołnierzy rosyjskich w Czeczeni.
Miał torturować żołnierzy w 1990 roku kiedy Moskwa próbowała stłumić ruch
partyzantów w Czeczenii.
Muzychko zaprzeczył oskarżeniom. Raporty mówią o grupie ukraińskich
nacjonalistów, którzy walczyli wraz z rebeliantami czeczeńskimi

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26729273

ŚWIAT, Zanieczyszczenie powietrza przyczyniło się do śmierci 7 milionów
ludzi w 2012 roku szacuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
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Podaje zależności w występowaniu chorób związanych z układem krwionośnym,
problemami z układem oddechowym oraz nowotworami.
Prawie 6 milionów osób zmarło w rejonie południowo-wschodniej Azji. WHO
informuje, że 3,3 miliony osób zmarło na skutek zanieczyszczenia powietrza
w miejscu, w którym przebywają a 2,6 przypadków zgonów dotyczy
zanieczyszczenia powietrza poza miejscem zamieszkania w krajach o niskim
i średnim dochodzie.
For deaths related to outdoor pollution, it found:
40% - heart disease
40% - stroke
11% - chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
6% - lung cancer
3% - acute lower respiratory infections in children
For deaths related to indoor pollution, it found:
34% - stroke
26% - heart disease
22% - COPD
12% - acute lower respiratory infections in children
6% - lung cancer

(ź)
http://www.bbc.com/news/health-26730178

EGIPT, Masowe wyroki śmierci „stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego"
Komisarz Praw Człowieka przy ONZ potępił decyzję sądu egipskiego
skazującego 528 zwolenników usuniętego prezydenta
Mohameda Morsi na śmierć.
We wtorek rozpoczął się proces kolejnych 63 zwolenników Morsi.
Później doszło do starć pomiędzy siłami bezpieczeństwa a studentami
uniwersytetu Minya protestującymi przeciwko wyrokom.
Proces, w którym więcej niż 3/4 oskarżonych nie było obecnych trwał krócej
niż godzinę.
Powszechnie potępia się decyzję sądu w Minya, który skazała 528 osób na
śmierć za domniemany udział w ataku w centrum miasta na posterunek policji
w połowie sierpnia, w którym zginął jeden policjant.
Tymczasowy rząd Egiptu broni decyzji sądu twierdząc, że wyroki zapadły „po
dokładnej analizie".
Ostatecznie wyrok 28 kwietnia musi zatwierdzić wielki mufti, który zgodnie
z prawem musi zatwierdzić każdy wyrok śmierci zanim ten zostanie wykonany.
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Do tego czasu obrońcy mogą odwołać się od wyroku. Prawnicy uważają, że sąd
najwyższy mógłby doprowadzić do wznowienia procesu albo obniżyć wymiar kar.
Istnieje obawa, że 683 osoby, które będą sądzone we wtorek przez sąd w
Minya zostaną obwinione o podobny atak na inny posterunek policji, w którym
nikt nie zginął.
1200 oskarżonych w dwóch toczących się sprawach w Minya należą do ponad 16
000 Egipcjan aresztowanych w ciągu minionych 8 miesięcy. Wśród nich jest
około 3000 członków Bractwa Muzułmańskiego.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26726901

24.III
UKRAINA, Ukraińskie oddziały opuszczają Krym
Opuszczenie Krymu zbiegło się w czasie z informacją o tym, że siły
rosyjskie zajęły okręt ukraińskie zablokowany w Lake Donuzlav w zachodniej
części półwyspu.
Ukraiński prezydent tymczasowy Olexander Turchynov nakazał wycofanie wojska
w poniedziałek rano z powodu „zagrożenia ze strony Rosji w stosunku do
personelu wojskowego i jego rodzin".
Jego zarządzenie przyszło wkrótce po tym jak siły rosyjskie zajęły bazę
marynarki w Feodosia - trzecie przejęcie, które nastąpiło w ciągu 48
godzin.
Przedstawiciele obrony rosyjskiej podały, że trójkolorowe flagi rosyjskie
zostały powieszone nad 189 punktami wojskowymi oraz obiektami ukraińskimi.
Uważa się, że od czasu zajęcia Krymu wielu żołnierzy zdezerterowało.
Tymczasem Minister Obrony Rosji Sergei Shoigu nagrodził kontradmirała
Denysa Berezovky - jednego z niewielu ukraińskich oficerów, który odmówił
posłuszeństa władzom w Kijowie przez aneksją.
Uważa się, że od czasu zajęcia Krymu wielu żołnierzy zdezerterowało.
W czasie konferencji prasowej Oleksandr Rozmaznin zastępca szefa
ukraińskich sił zbrojnych powiedział: „Znamy nazwiska prawie wszystkich
dowódców, którzy podpisali umowę z Federacją Rosyjską".
„Nie podam ich nazwisk bo na to nie zasługują, ale stanowią oni około 50%"
G7 grupa krajów uprzemysłowionych spotykając się w Hadze rozważa podjęcie
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kolektywnego działania na zaistniały kryzys.
Spotkanie dotyczące sprawy dodatkowej a mianowicie długo planowanemu
szczytowi dotyczącemu globalnego zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26713727

EGIPT, Sąd skazał 528 zwolenników prezydenta Mohammeda Morsi na śmierć
Oskarżono ich o dokonanie zabójstwa policjanta oraz ataków na ludność
cywilną.
Grupa jest sądzona wraz z 1200 członkami Bractwa Muzułmańskiego w tym
również jego starszych członków.
Wyrok trafi teraz do Wielkiego Mufi (the Grand Mufi - starszy uczony
islamu) gdzie zostanie zatwierdzony bądź nie.
Druga grupa zwolenników Morsi będzie sądzona we wtorek.
Rzecznik Bractwa Muzułmańskiego w Londynie Abdullah el-Haddad
powiedział BBC, że wyroki pokazuję, że Egipt stał się państwem dyktatury.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26712124

23.III
TURCJA, Wojsko zestrzeliło syryjski myśliwiec, który miał naruszyć
przestrzeń powietrzną pomimo ostrzeżenia
Turecki premier ostrzegł, że takie działanie ze strony Syrii wymagało
„drastycznej odpowiedzi".
Ale Syria oskarżyła Turcję o „jawną agresję" twierdząc, że w tym czasie
samolot był nad terytorium Syrii.
Do incydentu doszło najprawdopodobniej gdy siły rządowe Syrii walczyły
z rebeliantami próbując skontrolować przekraczanie granicy.
Turcja i Syria - dawni sojusznicy mają 800 km wspólnej granicy.
Turcja sympatyzuje z rebeliantami w Syrii od wybuchu wojny w październiku
2011 roku.
Pod koniec 2012 roku turecka artyleria ostrzelała cele w Syrii po tym jak
wojska syryjskie zestrzeliły myśliwiec turecki.
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Grupa aktywistów z UK - The Syrian Observatory for Human Rights, twierdzi,
że pierwsze raporty podają, że samolot spadł po syryjskiej stronie granicy.
Według jednego z raportów pilot zdążył wyskoczyć z samolotu.
Według tureckich mediów początkowo dwa myśliwce były zaangażowane i zostały
czterokrotnie ostrzeżone, że zbliżają się do terytorium Turcji.
Jedna z Maszyn typu MiG miała zawrócić, ale drugi przeleciał 1,5 km już w
przestrzeni powietrznej Turcji - podają media.
„Wtedy jeden z 2 tureckich F-16 wystrzelił rakietę w kierunku samolotu
syryjskiego. Trafiony spadł w pobliżu Kesab na terytorium Syrii 1200 metrów
na południe od granicy".
We wrześniu minionego roku w pobliżu granicy Turcja podała, że zestrzeliła
syryjski helikopter.
W czerwcu 2012 roku nad Morzem Śródziemnym Syria zestrzeliła tureckiego
myśliwca po tym jak armia poinformowała, że turecka maszyna naruszyła
przestrzeń powietrzną Syrii.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26706417

UKRAINA, NATO ostrzega Rosję przed koncsntracją sił w pobliżu granicy z
Ukrainą
Dowódca sił sprzymierzonych Europy generał Philip Breedlove powiedział, że
NATO jest szczególnie zaniepokojone zagrożeniem w stosunku Mołdawii w
rejonie Nadniestrza.
Naddniestzre jest wąskim pasem lądu pomiędzy Dniestrem a południowozachodnią granicą Ukrainy. W 199 roku ogłosił niezależność od Mołdawii.
Społeczność międzynarodowa nie uznała tego aktu.
Po aneksji Krymu Nadniesstrze poprosiło o przyłączenie do Federacji
Rosyjskiej.
Rosja powiedziała, że rozlokowanie jej siły na wschodzie Ukrainy
uwzględniają umowy międzynarodowe.
Tymczasem ukraiński minister spraw zagranicznych Andriy Deshchytsia
powiedział, że ryzyko wojny z Rosją wzrasta.
W międzyczasie w niektórych częściach Krymu odcięto zasilanie w energię
elektryczną tłumacząc to problemami technicznymi w transmisji z Ukrainy na
półwysep.
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Większość energii elektrycznej podobnie jak zaopatrzenie w wodę i żywność
Krymu pochodzi z Ukrainy.
Wcześniej prezydent Barak Obama zarządził wysłanie amerykańskich oddziałów
na Ukrainę.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26704205

22.III
UKRAINA, Oddziały rosyjskie szturmują ukraińskie bazy na Krymie
Podczas ataku na bazę Belbek w którym użyto granatów ogłuszających oraz
strzałów z broni automatycznej w powietrze co najmniej jedna osoba została
ranna. Baza jest teraz pod kontrolą rosyjską.
Wcześniej kilkaset uzbrojonych osób zajęło ukraińską bazę marynarki
wojennej w Novofedorivce w zachodniej części półwyspu. Podczas ataku użyto
granatów dymnych.
„Wszystko było zadymione. Wycofaliśmy się do kwatery głównej" - powiedział
rzecznik ministra obrony Ukrainy Vladyslav Seleznyov.
Podczas innych działań został zajęty okręt Slavutych.
Ian Panneli z BBC w Belbeku informuje, że ukraińskie oddziały czują się
otoczone i porzucone przez swoich przywódców.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26698754

USA, ROSJA - Visa i MasterCard blokują rosyjskich klientów banku
Jako wynik sankcji nałożonych przez USA na Rosję VISA i MASTERCARD
zablokowały usługi płatnicze dla niektórych klientów rosyjskich banków.
Jak dotąd blokada dotyczy 4 banków wszystkich, które mają powiązania z tymi
znajdującymi się na czarnej liście, którą przygotowały Stany Zjednoczone.
Zarówno Visa jak i MasterCard mają swoje siedziby na terenie USA.
Jeden z banków, który dotknęła blokada to Bank Rossiya określany przez USA
jak 15 pod względem wielkości z aktywami na poziomie 12 miliardów dolarów.
Bank w Petersburgu został wskazany przez USA jako bank osobisty dla władz
Rosji. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że zostanie od odcięty od aktywów
zgromadzonych w dolarach amerykańskich.
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(ź)
http://www.bbc.com/news/business-26678145

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

21.III
UKRAINA, UE podpisuje umowę stowarzyszeniową
Przywódcy państw UE podpisali z Ukrainą umowę dzięki której dojdzie do
zacieśnienia stosunków pomiędzy dwiema stronami.
UE podpisała układ kilka godzin po informacji o wprowadzeniu dodatkowych
sankcji.
W piątek wyższa izba rosyjskiego parlamentu jednogłośnie zaakceptowała
traktat o przyłączeniu Krymu do Federacji Rosyjskiej.
Najbardziej wrażliwy aspekt dotyczący handlowej integracji Ukrainy z UE
jeszcze nie został podpisany.
UE zapowiada, że w lecie chce podpisać umowy o współpracy z 2 byłymi
republikami sowietskimi: Gruzją i Mołdawią.
UE nałożyła sankcje na Rosję dodając do listy osób 12 nazwisk, którym
zakazano podróży na teren UE jak również zamrożono aktywa tym samym
zwiększając ją do 21.
Stany Zjednoczone do swojej listy dodały Bank Rossiya.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26680250

20.III
UKRAINA, Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzega Rosję, że jeśli nie
zmniejszy napięcia na Krymie to czeka ją eskalacja sankcji ze strony UE
Przemawiając na szczycie UE w Brukseli powiedziała, że obecna układ
polityczny rozumiany jako G8 nie jest już skuteczny.
Na półwyspie istnieje ciągłe napięcie po tym jak jego przywódcy podpisali
porozumienie z Moskwą dotyczące przyłączenia Krymu do Rosji.
Prorosyjskie siły w środę przejęły co najmniej 2 ukraińskie bazy wojskowe.
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Dowódca ukraińskiej marynarki Serhiy Hayduk został zatrzymany, ale
ostatecznie uwolniono go.
Niższa izba rosyjskiego parlamentu będzie głosować nad ratyfikacją traktatu
w czwartek a wyższa izba w piątek.
Parlament ukraiński w czwartek wydał ustawę, w której jest zapisane, że
kraj „nigdy bez względu na okoliczności nie zaprzestanie walki o uwolnienie
Krymy od okupantów, nie zależnie jak trudna i długa ona będzie".
UE nałożyła sankcje na 21 osób związanych z interwencją na Krymie i rozważa
się rozszerzenie ich podczas spotkania w czwartek m.in. na osoby
reprezentujące polityków jak i wojskowych z otoczenia Władymira Putina.
Spotkanie G8 - skupiające 7 uprzemysłowionych krajów i Rosję miało się
odbyć w Rosji w Soczi w czerwcu. Kanclerz Niemiec powiedziała, że w tym
przypadku i na te chwilę G8 przestało istnieć tak jak i planowany szczyt
w takim jak dotąd formacie.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26659578

19.III
UKRAINA, Prorosyjskie oddziały działaczy zajęły bazę marynarki
w Sewastopolu
Dowódca Serhiy Hayduk zastał zatrzymany a nad obiektem wywieszono rosyjskie
flagi. Personel w większości opuścił obiekt.
We wtorek władze Krymu podpisały traktat z Moskwą na mocy, którego półwysep
został wcielony do Rosji.
Trybunał konstytucyjny Rosji zaaprobował traktat i wszystko wskazuje na to,
że również parlament również w pełni to poprze informuje Richard Galpin
z BBC.
Ihor Tenyukh ukraiński minister obrony oraz pierwszy wicepremier Vitaly
Yarema udali się na Krym w środę aby obniżyć napięcie ale nie wpuszczono
ich.
27 lutego premier Krymu został zastąpiony przez prorosyjskiego Sergei
Aksyonova przywódcy małej partii Jedność Rosjii (Russian Unity), która
ogłosiła referendum.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26643141
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ROSJA, Prezydent poinformował parlament kraju o prośbie Krymu, który chce
przyłączenia do Rosji - to pierwszy krok legislacyjny na drodze do
włączenia półwyspu
Putin uznał niepodległość Krymu w poniedziałek.
Wg władz Krymu 97% głosujących było za oddzieleniem Krymu od Ukrainy.
Unia Europejska i Stany Zjednoczone uznały głosowanie za nielegalne i
nałożyły sankcje.
Zakaz wjazdu, zamrożenie aktywów dotyczy urzędników rządowych oraz innych
osób w Rosji, na Ukrainie i na Krymie.
Putin przygotowuje specjalną sesję dwóch izb parlamentu Rosji na Kremlu.
Będą na niej obecni nowi przywódcy Krymu.
Według portalu Gazeta.ru po wygłoszeniu przemowy prezydent Putin i
marszałek parlamentu Krymu Vladimir Konstantinov mają podpisać akt
„przyłączenia do Federacji Rosji".
Po podpisaniu musi on zostać ratyfikowany przez trybunał konstytucyjny a
następnie ratyfikowany przez parlament.
Dojdzie do tego prawdopodobnie w tym tygodniu odkąd Krym stanie się częścią
Federacji Rosyjskiej o statusie republiki.
W szerszym kontekście referendum na Krymie, parlament w mołdawskim rejonie
Nadniestrza zapowiedział we wtorek, że również zwrócił się do Moskwy o
uzyskanie prawa umożliwiającego
przyłączenie się do Rosji - informują reporterzy.
Prezydent Mołdawii Nicolae Timofti zapowiedziała, że jakiekolwiek ruchy
zmierzające do akceptacji Nadniestrza „byłyby krokiem w złym kierunku".

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26624789

17.III
UKRAINA, UE rozważa zastosowanie sankcji w stosunku do Rosji po głosowaniu
na Krymie
Urzędnicy na Krymie informują, że 97% wyborców poparło przyłączenie do
Rosji.
Rząd w Kijowie zapowiedział, że nie uznaje wyniku.
UE i stany Zjednoczone uznają referendum za nielegalne, ale Rosja twierdzi,
że odbyło się ono zgodnie z prawem międzynarodowym.
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Około 58% mieszkańców Krymu to etniczni Rosjanie. Pozostałe nacje to
Ukraińcy i Tatarzy.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26607466

16.III
SYRIA, Wojska rządowe przejmują od rebeliantów z powrotem przygraniczne
miasto Yabroud
Rząd Syrii informuje, że zajął twierdzę rebeliantów w pobliżu granicy z
Libanem.
Siły rządowe wraz ze sprzymierzeńcami z Libanu z ugrupowania Hezbollah
oblegali miasto od tygodni. Jest ono kluczowe jeśli chodzi o drogi
transportowe.
Niezależnie od tego w wyniku wybuchu bomby pułapki w Dolinie Bekaa w
Libanie w pobliżu granicy z Syrią zginęło 2 członków Hezbollahu.
Ugrupowanie Shia staje się celem ataków odkąd zaangażowało się w konflikt w
Syrii.
Co najmniej trzy osoby zginęły w samobójczym zamachu na stacji benzynowej w
miejscowości Al-Nabi Othman informują służby bezpieczeństwa.
Grupa określająca siebie jako Front Al-Nabi w Libanie zamieściła wiadomość
na Twitterze, że odpowiada za atak informując, że to była „szybka odpowiedź
za przechwałki partii Iranu [Hezbollah] za zajęcie Yabroud".
Nie jest jasne jakie powiązania ma to grupa z Frontem al-Nusra w Syrii ugrupowaniem powiązanym z al-Qaeda a jednocześnie walczącą z siłami
rządowymi prezydenta Assada.
Inne ekstremistyczne ugrupowanie Liwa Ahrar al-Sunna in Baalbek również
przypisuje sobie udział w ataku i określa się jako „zemsta za Yabroud".
Siły rządowe w połowie października rozpoczęły ofensywę mającą na celu
zniszczenie rebeliantów w górach Qalamoun w pobliżu granicy z Libanem.
Odbiły z ich rąk miasta Quara, Deir Attiya i Nabak na północny wschód od
Yabroud wzdłuż autostrady łączącej Damaszek z miastem Homs.
W połowie lutego siły Assada rozpoczęły pełną ofensywę na Yabroud, które
było kontrolowane przez siły opozycyjne przez większość czasu podczas
trzyletniego konfliktu.

Ataka na Yabroud i walki na przedmieściach zmusiły jego mieszkańców
(40 000) do opuszczenia miasta i ucieczki w głównej mierze do Libanu.
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Od czasu wybuchu konfliktu w marcu w 2011 r. na skutek walk pomiędzy
rebeliantami a siłami prezydenta Bashar al-Assad zginęło w Syrii ponad
100 000 osób.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26603207
UKRAINA, Wyniki głosowania - około 93% za unią z Rosją
Na kartach do głosowania głosujący mieli odpowiedzieć na pytanie, czy chcą
ponownego przyłączenia do Rosji oraz czy Krym powinien wrócić do stanu
zgodnie z konstytucją z 1992 roku, która nadaje temu regionowi znacznie
większą autonomię.
Nie było opcji dla tych, którzy chcieli zachowania status quo.
Jedna z głosujących Olga Koziko powiedziała BBC, ze głosowała za
odłączeniem ponieważ nic chce aby na czele rządu stali" ci naziści, którzy
doszli do władzy w Kijowie".
„Rosja będzie nas chronić" powiedziała nauczycielka.
Do głosowania było uprawnionych 1,5 miliona osób. Frekwencja w niedzielę
wyniosła ponad 80%.
Etnicznych Rosjan jest na półwyspie 58,5%. Etnicznych Tatarów jest 12%,
w większości zapowiedzieli zbojkotowanie wyborów.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26598832

15.III
UKRAINA, Rosja zawetowała projekt rezolucji ONZ potępiającej niedzielne
referendum na Krymie
Jako jedyny członek Rady Bezpieczeństwa zagłosowała przeciw.
Chiny jako sprzymierzeniec Rosji w tej sprawie wstrzymały się od głosu.
Chiny i Rosja zazwyczaj wspólnie podejmują decyzje podczas głosowania w
Radzie Bezpieczeństwa.
Ale Pekin jest wyczulony na temat integralności terytorialnej ponieważ
obawia się o własne prowincje Tybet i Xinjiang informują korespondenci BBC
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26595776

SŁOWCJA, II Runda wyborów prezydenckich
Startują w nich obecny premier Robert Fico oraz niezależny kandydat Andrej
Kiska.
W pierwszej rundzie w sobotę Fico zdobył 28,2% natomiast Kiska 24% głosów.
Trzeci z kandydatów Radosław Prochazk był trzeci z wynikiem 20,8%.
Żaden z kandydatów nie zdobył 50 % głosów.
Fico należący do lewicowej partii wygrał wybory parlamentarne w 2012 roku.
Od października 2006 roku jest premierem.
Od wyborów w 2012 roku jego partia rządzi samodzielnie posiadając absolutną
większość w parlamencie Słowackim.
Ustępujący prezydent Ivan Gasparovic został wybrany po raz pierwszy na
pięcioletnią kadencję w 2004 kiedy wyborcy zjednoczyli się przeciwko byłemu
premierowi Vladimir Meciarowi.
Podczas poprzedniej kadencji Roberta Fico w 2009 r. Słowacja przyjęła
walutę euro.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26588683

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

14.III
LONDYN, Sekretarz stanu USA John Kerry w Londynie będzie rozmawiał z
ministrem spraw zagranicznych Sergei Lavrovem na temat kryzysu na Ukrainie
oraz mającego się odbyć referendum na Krymie
Kerry ostrzegł przed „poważnymi konsekwencjami" jeśli Rosja zajmie Krym.
Rosja zapowiada, że "nie chce wojny z Ukrainą".
James Robbins korespondent dyplomatyczny BBC mówi, że Londyn stał się teraz
miejscem
ozywienia zimnowojennych napięć.
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John Kerry rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem zanim
spotkał się z Lavrovem.
Kerry będzie próbował przekonać Rosję, że ryzykuje poniesienie dużych
kosztów politycznych i gospodarczych ze strony USA i UE przez niedzielne
referendum.
Według korespondentów BBC referendum już nie może być powstrzymane, ale ich
zdaniem Kerry uważa, że liczy się to co Rosja zrobi potem a integralność
Ukrainy nie może być nieustannie naruszana.
Tymczasem w piątek Rosja zorganizowała zebranie Organizacji ds.
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (the Organisation for Security and
Co-operation in Europe (OSCE)) aby wysłać obserwatorów, którzy będą
monitorować referendum na Krymie.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26572530

13.III
STANY ZJEDNOCZONE, UKRAINA, Prezydent USA przyjął tymczasowego premiera
Ukrainy obiecując, że „zostanie z Ukrainą"
Ostrzegł rosyjskiego prezydenta Władymira Putina, że międzynarodowa
społeczność „będzie zmuszona zareagować odpowiednio" jeśli Rosja nie wycofa
oddziałów z Krymu.
Poprzednio przywódcy grupy G7 zagrozili w podobny sposób.
Prezydent Barak Obama nie sprecyzował jakie to będzie działanie, ale
Waszyngton już zlecił blokadę wiz dla niektórych wysoko postawionych Rosjan
i zagroził zamrożeniem kont innych.
Obama zapowiedział także, że USA „całkowicie odrzuci wyniki referendum na
Krymie".
Komisja Amerykańskiego Senatu ds. Relacji Międzynarodowych (The US Senate
Foreign Relations Committee) zgodziła się na przyznanie gwarancji pożyczki
dla ukraińskiego rządu i zezwoliła USA na nałożenie sankcji w stosunku do
władz Rosji i Ukrainy.
Tymczasem ukraiński parlament przyjął ustawę powołującą 20 tysięczną
Gwardię Narodową składającą się z działaczy i uczestników pro zachodnich
protestów jak również z wojskowych, aby wzmocnić obronę kraju.
Gwardia Narodowa będzie bronić granic, ogólnego bezpieczeństwa i chronić
przed „atakami terorystycznymi".

(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-26552279

12.III
UKRAINA, Prezydent Oleksandr Turchynov informuje, że Rosja odmawia udziału
w rozmowach
Powiedział agencji AFP, że ze strony Ukrainy nie dojdzie do interwencji
wojskowej na Krymie.
Tymczasem premier Arseniy Yatsenyuk leci do Stanów Zjednoczonych na
spotkanie z prezydentem Barakiem Obama.
W czwartek ma przemawiać przed Radą Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku.
Korespondenci informują, że Yatsenyuk prawdopodobnie będzie omawiał
szczegóły wsparcia finansowego (35 mld USD) dla Ukrainy.
Mark Mardell z BBC informuje, że prezydent Obama prawdopodobnie będzie
próbował telefonicznie nakłonić Rosjan do wycofania się z Krymu jak również
żeby ci rozpoczęli negocjcje z rządem Ukrainy a także wsparli majowe
wybory.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26540602

11.III
UKRAINA, John Kerry odrzuca zaproszenie na spotkanie z Władymirem Putinem
Amerykański sekretarz stanu powiedział do ministra spraw zagranicznych
Sergei Lavrova, że wojskowa interwencja na Krymie uczyniła jakiekolwiek
negocjacje bardzo trudnymi.
Referendum w sprawie Krymu odbędzie się w niedzielę.
W telewizyjnym wystąpieniu przy udziale prezydenta Putina w poniedziałek
Sergei Lavrov powiedział, że propozycje ze strony Johna Kerry w sprawie
rozwiązania kryzysu są „nieodpowiednie" ponieważ „przyjmują one za punkt
wyjścia przewrót w kraju" odnosząc się do usunięcia Wiktora Janukowcza.
Waszyngton informuje, że nie było oficjalnej odpowiedzi na pytania, które
zadał amerykański sekretarz stanu ministrowi spraw zagranicznych Rosji.
Tymczasem w poniedziałek NATO zapowiedziało uruchomienie lotniczego
monitoringu nad Polską i Rumunią, aby obserwować sytuację na Ukrainie.
Również w poniedziałek uzbrojeni ludzie, mówi się, że oddziały rosyjskie
wraz z milicją zajęły szpital wojskowy na Krymie.
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26524056

10.III
SYRIA, Siły Assada stosują metody związane z głodzeniem cywili jako
narzędzia walki
Tak twierdzi Amnesty International.
Według nowego raportu 128 uchodźców z oblężonego obozu Yarmouk w Damaszku
zmarło z powodu zagłodzenia.
Według niego tysiące ludzi, którzy nadal są tam uwięzienie doświadczają
„katastroficznego kryzysu humanitarnego".
Rodziny zostały zmuszone do poszukiwania jedzenia na ulicach - ryzykując
trafienie przez snajpera.
Raport informuje o nowych walkach, które toczyły się w pobliżu obozu w
ostatnim tygodniu.
Obóz Yarmouk w którym znajduje się 17 000 - 20 000 syryjskich i
palestyńskich uchodźców widział największe walki w stolicy.
W obozie nie ma elektryczności od kwietnia 2013 roku i większość szpitali
zostało zamkniętych po tym jak zabrakło w nich nawet podstawowych środków
opatrunkowych.
Mieszkańcy powiedzieli przedstawicielom Amnesty International powiedzieli,
że nie zjedli ani jednego owoca albo warzywa od miesięcy a co najmniej 60%
ludzi w Yarmouk cierpi na niedożywienie.
Obóz został utworzony jako azyl dla Palestyńczyków uciekających po wybuchu
wojny arabsko - izraelskiej w 1948, ale stał się miejscem uwagi gdy doszło
do ciężkich walk w Damaszku pod koniec 2012 roku gdy wkroczyli rebelianci.
Większość ze 180 000 Palestyńczyków w Yarmouk uciekła , ale około 20 000
wciąż jest tutaj uwięziona odkąd siły rządowe odcięły go w lipcu minionego
roku.
W minionym miesiącu Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała rezolucję wzywając
wszystkie strony zaangażowane w konflikt o natychmiastowe zdjęcie
oblężenia, ale jak dotąd nic się nie zmieniło jeśli chodzi o położenie
odciętej ludności cywilnej.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26481422
UKRAINA, Trwają demonstracje tysięcy osób
Podczas gdy Moskwa zwiększa ilość swoich oddziałów na Krymie dziesiątki
tysięcy osób na uczestniczą w demonstracjach za jednością kraju oraz za
przyłączeniem do Rosji.
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Na Krymie w Sewastopolu zwolennicy Rosji pobili swoich przeciwników.
W mieście Luhansk aktywiści przyłączenia do Rosji zajęli regionalne biura
zmuszając gubernatora do ustąpienia.
Liderzy Wielkiej Brytanii i Niemiec telefonowali do prezydenta Rosji
Władymira Putina, aby wycofał się z Krymu.
W następnym tygodniu ten rejon będzie głosował za secesją.
Przemawiając do ludzi zgromadzonych w Kijowie z okazji 200 rocznicy
związanej z urodzinami poety narodowego Tarasa Shevchenko ukraiński premier
Arseniy Yatsenyuk obiecał, że nie odda „nawet centymetra" Ukrainy Kremlowi.
Minister obrony Ukrainy powiedział, że Kijów nie planuje wysłania armii na
Krym.
W Sewastopolu doszło do starć gdy zwolennicy Rosji zaatakowali ludzi
uczestniczących w zebraniu ku uczczenia pamięci o Shevchenko.
Tymczasem parlament uznał nowy rząd. Nowe wybory prezydenckie są
przewidziane na 25 maja
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26503478

9.III
IRAN, Minister spraw zagranicznych powiedział wizytującej kraj szefowej
polityki zagranicznej Catherine Ashton, ze w ciągu 4 miesięcy może dojść do
zgodny jeśli chodzi o program jądrowy
Catherine Ashton odbyła rozmowy z Mohammadem Javad Zarifem od którego
usłyszała potwierdzenie.
Mocarstwa światowe chcą aby Iran wycofał się z programu jądrowego, którego
ich zdaniem ma być wyprodukowanie broni jądrowej.
Wybór na prezydenta Hassan Rouhani w minionym roku doprowadziło do
poprawienia stosunków pomiędzy Republiką Islamską a UE.
Analitycy uważają, że podczas spotkania będzie dyskutowana również kwestia
wojny w Syrii gdyż prezydent Bashar al-Assad jest głównym sojusznikiem
Iranu.
Obecne wizyta szefa polityki UE jest pierwszą od 2008 roku.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26500572
KOREA PÓŁNOCNA, Koreańczycy głosują
Koreańczycy zagłosowali aby zaakceptować członków parlamentu Najwyższego
Zgromadzenia Ludowego(Supreme People's Assembly).
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Każdy z 687 dystryktów ma tylko jednego kandydata na którego wyborcy
głosują: "tak" lub "nie".
Kampania zorganizowana w stolicy Pyongyang zachęca na oddanie głosu na
„tak".
W ostatnich wyborach w 2009 roku wynik był 99% ze 100% oddanych na podanych
kandydatów.
Obecne wybory odbywają się w czasie przywództwa Kim Jong-una, który doszedł
do władzy w 2011 roku po śmierci swojego ojca Kim Jong-ila.
Kim został zarejestrowany w Mount Paekdu gdzie zgodnie z propagandą partii
miejsce urodzenia Kim Jong-ila.
Kim Jong il został pokazany w telewizji w momencie głosowania w Pyongyang.
Głosowanie odbywa się 3 miesiące po brutalnej i nagłej egzekucji wpływowego
wuja Kima - Chang Song-thaek.
Korea Północna poinformowała, że 13 grudnia został wykonany wyrok na Changu
w związku z uznaniem go innym „za popełnienie aktów zdrady".
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-26502900

8.III
ROSJA, Kryzys na Ukrainie został stworzony w sposób sztuczny i czysto w
celach geopolitycznych - uważa minister spraw zagranicznych Sergei Lavrov
Potwierdził, że Rosja skontaktowała się z tymczasowym rządem Ukrainy, ale
powiedział, że Kijów jest postrzegany jako zmierzający radykalnie w prawo.
Tymczasem rosyjski zastępca ministra spraw zagranicznych odbył rozmowy z
ambasadorem Ukrainy w Moskwie.
Minister spraw zagranicznych nie podał szczegółów, ale powiedział, że
rozmowy w sobotę pomiędzy zastępcą ministra Grigory Karasinem i ambasadorem
Volodymyr Yelchenko odbyły się w „otwartej atmosferze".
Rejon Krymu na Ukrainie pozostaje w ciągłym napięciu w oczekiwaniu na
referendum, które jest zapowiedziane na 16 marca w sprawie przyłączenia
półwyspu do Federacji Rosyjskiej.
Rosyjscy żołnierze próbowali zająć kolejną wojskową bazę ukraińską
niedaleko Sewastopola, ale nie padł żaden strzał a oni sami wycofali się.
W sobotę zespół międzynarodowych obserwatorów ponownie nie został
wpuszczony na Krym.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26495378
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KENIA, Prezydent Uhuru Kenyatta zapowiada zredukowanie płacy swojej jak
również swojego gabinetu
On sam jak również jego zastępca William Ruto obniżą swoje wynagrodzenie o
20% a inni ministrowie 0 10 %.
Podróże zagraniczne zostaną zredukowane do minimum.
Kenyatta zachęcił także parlamentarzystów, którzy należą do najlepiej
płatnych w Afryce, aby zgodzili się na redukcję.
Korespondenci informują, że temat płacy polityków należy do najbardziej
wrażliwych tematów w Kenii.
Prezydent Kenyatta poinformował, że rząd wydał na pensje w przybliżeniu 4,6
miliarda dolarów pozostawiając tylko 2,3 miliardów dolarów na rozwój kraju.
Kenyatta zapowiedział miesiąc po swojej elekcji, że redukcja rozdętego
sektora finansów publicznych będzie dla niego priorytetem
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-26492396

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

7.III
UKRAINA, Obama skłania Putina do dyplomacji
Prezydent Stanów Zjednoczonych w rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji
przekonuje do dyplomatycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie.
Prezydent Rosji powiedział, że relacje pomiędzy obu krajami nie powinny
cierpieć z powodu braku zgody w sprawie Ukrainy.
Decyzja krymskiego parlamentu, który chce unii z Rosją zwiększył napięcie.
Ukraińscy para olimpijczycy zastanawiają się czy wziąć udział w olimpiadzie
zimowej w Soczi.
Igrzyska, które rozpoczęły się w kurorcie nad Morzem Czarnym w miniony
piątek już zostały zbojkotowane przez wielu zagranicznych dygnitarzy.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26477529
DRK, przywódca oddziałów zbrojnych Germain Katanga został uznany przez
Międzynarodowy Trybunał (International Criminal Court) za winnego
popełnienia zbrodni wojennych
Odpowiada za współudział w masakrze mieszkańców w 2003 r. w Ituri prowincji
na pn-wschodzie Demokratycznej Republiki Konga.
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Jest drugą osobą, która została skazana od momentu ustanowienie trybunału w
Hadze w 2002 roku.
Katanga został przewieziony do Hagi przez władze DRK w 2007 roku. Zaprzecza
oskarżeniom.
Walki w Ituri wybuchły w 1999 roku i trwały aż do 2003 roku i były związane
z przejęciem kontroli nad zasobami oraz terytorium.
Zamieniły się w konflikt etniczny zaogniony wskutek obecności żołnierzy
Ugandy, którzy zgładzili ok 50 000 ludzi.
Katanga został uznany winnym bycia współwinnym ataku na Bogoro, do którego
doszło 24.02.2003 r, w którym zginęło ponad 200 osób.
Według sędziów pomógł on zaplanować atak, zdobył broń, ale został zwolniony
z zarzutów dotyczących bezpośredniego udziału w walce.
Zwolniono go z zarzutu o wykorzystanie żołnierzy dzieci.
Ogólnie rzecz biorąc został oskarżony o udział w 4 przypadkach zbrodni
wojennych i jednej zbrodni przeciwko ludności cywilnej.
Katanga (24 l.) jest uznawany za przywódcę Patriotic Resistance Force of
Ituri (FRPI), którego wspiera etniczna grupa Lendu.
W lipcu 2012 roku Thomas Lubanga przeciwnik Katngi, również dowódca
zbrojnych oddziałów w Ituri został skazany na 14 lat więzienia za
wykorzystywanie żołnierzy dzieci.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-26477680

6.III
UKRAINA, Liderzy UE w trakcie rozmów
Przedstawiciele państw UE podejmą decyzję w jaki sposób powinni
odpowiedzieć na rozmieszczenie przez Rosję swoich oddziałów na Krymie.
Niektórzy z nich szczególnie ze wschodniej Europy chcą nałożenia sankcji,
podczas gdy inni pod przewodnictwem Niemiec opowiadają się za mediacją.
Przed rozpoczęciem rozmów UE zapowiedziała, że zamroziła aktywa 18 byłych
liderów ukraińskich włączając w to prezydenta Wiktora Janukowycza.
Premier Wielkiej Brytanii David Cameron ma nadzieję, że w wraz ze Szwecją,
Polską i innymi krajami Europy Wschodniej przekona swoich kolegów, aby
rosyjski prezydent Władymir Putin zapłacił za okupację Krymu - mówi Nick
Robinson z BBC.
Konsekwencją szczytu będą najprawdopodobniej czysto symboliczne sankcje w
postaci wstrzymania rozmów na temat wiz albo liberalizacji handlu informuje Z Brukseli Chriss Morris z BBC.
Bardziej dotkliwe działania w postaci zakazu podróży albo zamrożenie kont
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przedstawicieli Rosji jest mało prawdopodobne. Ideą jest silne wsparcie dla
Ukrainy i podtrzymanie rozmów z Rosją.
W czwartek sekretarz stanu USA John Kerry dyskutował na temat Ukrainy z
ministrem spraw zagranicznych Sergei Lavrovem w Paryżu.
Obaj spotkają się ponownie w Rzymie w czwartek w związku z planowaną
konferencją na temat Libii, ale nie jest pewne czy będą rozmawiać na temat
Ukrainy.
W Paryżu Lavrov nie zgodził się na rozmowę ze swoim ukraińskim
odpowiednikiem Andriy Deshchytsia gdyż Moskwa nie uznaje nowego rządu.
Deshchytsia and Yatsenyuk weszli w skład nowego rządu, który powstał po
tym jak Wiktor Janukowycz uciekł do Rosji.
Moskwa uważa nowy rząd za bezprawny i uznaje Wiktora Janukowycza za
prawowitego przywódcę
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26461426

UKRAINA, Parlament na Krymie zwrócił się do Moskwy z prośbą o przyłączenie
do Federacji Rosyjskiej
Jeśli Rosja wyrazi zgodę mieszkańcy Krymu będą się mogli wypowiedzieć w
referendum 16 marca.
Kijów uważa, że to jest niezgodne z konstytucją.
W oświadczeniu na stronie internetowej parlamentu na Krymie jest
informacja, że poprosił on prezydenta Putina, aby „rozpocząć procedurę"
uzyskania formalnej zgody na przyłączenie się Krymu do Federacji
Rosyjskiej.
Jeśli Rosja zgodzi się na prośbę Krymu, mieszkańcy półwyspu 16 marca będę
mogli odpowiedzieć na 2 pytania w referendum:
1. Czy jesteś za przyłączeniem Krymu do Rosji jako części Federacji
Rosyjskiej?
2. Czy jesteś za tym aby Krym pozostał częścią Ukrainy?
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26465962

STANY ZJEDNOCZONE, Wczesne leczenie usunęło wirusa HIV u drugiego
zarażonego dziecka
Leki anty retrowirusowe zostały podane dziecku 4 godziny po urodzeniu.
Nie stwierdzono wirusa we krwi. To drugi taki przypadek po dziecku z
Mississipi u którego zaobserwowano remisję w 2013 roku.
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W ostatnim przypadku 9-miesięczne dziecko w dalszym ciągu dostaje
mieszaninę trzech leków przeciwko AIDS, natomiast 3-latek z Missisipi
zakończył leczenie lekami anty retrowirusowymi 2 lata temu.
Dwoje dzieci urodziły matki zakażone HIV, co spowodowało osłabienie ich
systemu immunologii.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-26460221

5.III
UKRAINA, Stany Zjednoczone i Rosja odbędą rozmowy dotyczące kryzysu na
Ukrainie
Sekretarz Stanu USA, John Kerry i Minister Spraw Zagranicznych Rosji Sergei
Lavrov będą rozmawiać na temat obniżenia napięcia na Ukrainie.
Stany Zjednoczone oskarżają Moskwę o rozmieszczenie oddziałów w rejonie
Krymu nazywając to „aktem agresji" - czemu Krym zaprzecza.
Moskwa de facto w pełni kontroluje południowo ukraiński region
autonomiczny.
W Doniecku ewakuowano budynek lokalnych władz.
Na początku tygodnia na skutek eskalacji Rosja ostrzegła, że w celu ochrony
ludności rosyjskiej może wkroczyć poza Krymem na teren wschodniej Ukrainy.
Obecnie Kerry i Lavrov mają rozmawiać w Paryżu podczas
konferencji dotyczącej Libanu.

długo planowanej

„Obecne spotkanie jest postrzegane jako sprawdzenie czy jest szansa na
dialog w sprawie Ukrainy" - uważa korespondent BBC Bridget Kendall.
We wtorek prezydent Obama odbył rozmowę telefoniczną z kanclerzem Niemiec
Angela Merkel aby przedyskutować deeskalacji kryzysu - podają urzędnicy
Białego Domu.
Prezydent USA omawiał z prezydentem Putinem plan wprowadzenia
międzynarodowego monitoringu na Ukrainę aby upewnić się, że prawa Rosjan są
chronione. Zachęcił w nim również do bezpośredniego dialogu pomiędzy rządem
w Kijowie i Moskwą.
Jak dotąd Kreml publicznie nie skomentował tej oferty.
Jest tylko jedna oznaka postępu, nowy premier Ukrainy Arseniy Yatsenyuk
powiedział, że pomiędzy rosyjskimi a ukraińskimi ministrami odbyły się
konsultacje.
We wtorek rosyjski prezydent Władymir Putin zaprzeczył, że dobrze uzbrojone
oddziały, które przejęły kluczowe punkty na Krymie to Rosjanie.
Powiedział, że byli oni „lokalnymi oddziałami samoobrony"
lojalnymi Moskwie, chroniącymi bazy przed „nacjonalistami" i
„antysemitami.
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Ukraińskie bazy są otoczone a dwa okręty wojenne Ukrainy zostały
zablokowane przez rosyjski okręt w Sewastopolu.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26444747
INDIE, Ustalono datę wyborów powszechnych
Komisja wyborcza zapowiedziała, że wybory będą miały 9 etapów.
Głosowanie do Lok Sabha - izby niższej parlamentu odbędzie się
od 7 kwietnia do 12 maja. Obliczenie głosów nastąpi 16 maja.
Uprawnionych do oddania głosów jest 814 milionów.
Rządząca Partia Kongresu (Congress party) i główna partia opozycyjna
Bharatiya Janata Party będą walczyć o mniejsze partie.
Liderzy 11 partii regionalnych utworzyli Trzeci Front
i BJP.

przeciwko Kongresowi

Nowa anty korupcyjna Aam Aadmi (Common Man's) Party (AAP), która
zadebiutowała podczas ostatnich sondaży w stolicy Delhi również weźmie
udział w wyborach.
Jeżeli żadna z partii nie uzyska większości, kluczową rolę odegrają
mniejsze partie.
Niża izba parlamentu Indii liczy 543 członków i jakakolwiek partia bądź
koalicja potrzebuje co najmniej 272 posłów, aby móc utworzyć rząd.
Głosowanie odbędzie się 7, 9, 10, 12, 17, 24,30 kwietnia oraz 7 i 12 maja.
Parlament ukonstytuuje się do 31 maja.
Szef komisji wyborczej Commissioner VS Sampath powiedział, że przy
ustalaniu terminów głosowania brano pod uwagę m.in. egzaminy szkolne oraz
daty zbiorów.
814 milionów uprawnionych - 100 milionów więcej niż podczas ostatnich
wyborów będzie głosować w 930 000 punktach.
Wybory w stołecznym Delhi odbędą się 10 kwietnia.
Na czele BJP stoi charyzmatyczny i kontrowersyjny
Narendra Modi.

lider nacjonalistów

Obecny premier Manmohan Singh ustąpi jeśli BJP odniesie zwycięstwo1.
Na czele Kongresu stoi Rahul Gandhi ostatni z hinduskiej wpływowej dynastii
Nehru-Gandhi.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-26445322

1 POLSKI PORTAL (nr 10) 1-31.I.2014, s.24.
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4.III
UKRAINA, Nieustanna presja ze strony Rosji w stosunku do Krymu
Napięcie ciągle się utrzymuje, ale obawa dotycząca szybkiego ataku Rosji
zmniejszyła się.
Główne bazy ukraińskie bazy wojskowe na półwyspie są ciągle otoczone przez
Rosjan.
Tysiące nowych żołnierzy rosyjskich napływa na półwysep.
Termin spodziewanego ultimatum dla sił ukraińskich - któremu zaprzecza
Moskwa - upłynął bez żadnych incydentów.
Rosja podaje, że jej oddziały zostały wysłane na Ukrainę na skutek prośby
usuniętego prezydenta.
Moskiewski wysłannik Vitaly Churkin powiedział Radzie Bezpieczeństwa, że
Witor Janukowycz poprosił Rosję, aby jej oddziały przekroczyły granicę, w
celu ochrony ludności cywilnej.
Powiedział, że Janukowycz napisał do prezydenta Putina w niedzielę.
Tymczasem oddziały, które uczestniczyły w manewrach w zachodniej części
Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą po wykonaniu swoich zadań dostały rozkaz
powrotu do koszar - informuje Kreml.
W ćwiczeniach, które rozpoczęły się w minionym tygodniu brało udział 150
000 żołnierzy.
Ukraińska gospodarka opiera się na rosyjskim gazie - i we wtorek szef
rosyjskiego Gazpromu Alexei Miller powiedział, że od kwietnia Ukraina nie
może liczyć na obniżoną cenę tego surowca gdyż pogwałciła umowy, które
zawarła z Rosją.
Na Krymie w porcie Sewastopol rosyjski trałowiec blokuje 2 jednostki
ukraińskie.
W Belbeku gdzie znajduje się baza powietrzna pro rosyjskie oddziały, które
ją zajęły zaczęły strzelać w powietrze, tuż przez zbliżającymi (300) się
ukraińskimi żołnierzami - informuje agencja Associated Press.
Wysłannik ukraińskiego ONZ Yuriy Sergeyev informuje, że na półwyspie
Rosjanie rozmieścili 16 000 żołnierzy.
Otoczony ukraiński personel wojskowy pozostaje w bazach przygotowując się
na atak.
Tymczasem na froncie dyplomatycznym we wtorek w Madrycie rosyjski minister
spraw zagranicznych Sergei Lavrov ma się spotkać z szefem polityki
zagranicznej UE Catherine Ashton.
Sekretarz Stanu USA John Kerry jest w drodze do Kijowa gdzie ma się spotkać
z nowymi przywódcami i pokazać wsparcie dla suwerenności Ukrainy.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26430846
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EGIPT, Szef sił zbrojnych Egiptu marszałek polowy Fattah al-Sisi
powiedział, że nie może ignorować głosów większości tych, którzy widzą w
nim kandydata na prezydenta
To jasny przekaz, że wystartuje on w wyborach zaplanowanych na połowę
sierpnia.
Sisi doprowadził do obalenia prezydenta Mohammeda Morsi w lipcu.
Korespondenci uważają, ze w wyniku braku poważnych rywalów i ze względu na
jego popularnośc najprawdopodobniej zwycięży.
Jego najbliżsi urzędnicy powiedzieli agencji AFP, że ustąpi ze stanowiska
dowódcy i ministra obrony po tym kiedy tymczasowy prezydent Adly Mansour
zaaprobuje ustawę regulująca wybory prezydenckie w ciągu najbliższych
tygodni.
59 letni były szef wywiadu został mianowany na obecne stanowiska przez
prezydenta Morsi w 2012 roku.
Ale po masowych protestach żądających ustąpienia prezydenta Morsi, Sisi
został marszałkiem polowym, który postawił prezydentowi ultimatum, aby ten
ustąpił zgodnie z wolą przeciwników albo wkroczy armia.
Kiedy Morsi odmówił wtedy Sisi zawiesił konstytucję i ogłosił powstanie
rządu tymczasowego.
Od tego czasu zginęło ponad 1000 osób a tysiące członków Bractwa
Muzułmańskiego, do którego należy Morsi zostało zatrzymanych prze
tymczasowe władze, które uznały ruch muzułmański za organizację
terrorystyczną.
Przeciwko Morsiemu oraz wielu liderom Bractwa toczą się obecnie procesy
sądowe. Są w nich oskarżeni m.in. o zachęcanie do mordów oraz konspirację w
celu popełnienia aktów terroru.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26434540

3.III
UKRAINA, Rosja przyrzeka, że nie wycofa swoich oddziałów
Władze Moskwy zapowiedziały, że nie wycofają swoich wojsk z Ukrainy aż
sytuacja polityczna się nie „unormalizuje".
Rosja teraz praktycznie militarnie kontroluje cały region Krymu pomimo
potępienia przez Zachód „pogwałcenia suwerenności Ukrainy”.
W Kijowie premier Arseniy Yatsenyuk powiedział, ze jakakolwiek próba
zajęcia Krymu skończy się niepowodzeniem.
Jednakże, powiedział także, że "na dzisiaj nie jest rozważana żadna opcja
militarna" zachęcając do politycznego i ekonomicznego wsparcia Ukrainy.
Kryzys dotknął Rosyjskie rynki, w Moskwie główny index MICEX spadł o 9 %.
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Rosyjski bank centralny podniósł wartoć rubla, (która się obniżyła) z 5,5%
na 7%.
Mark Lowen z BBC w Sewastopolu mówi, że Krym dostał się pod zbrojna
kontrolę Rosji bez żadnego strzału.
Dwie główne bazy woskowe są otoczone i kluczowe obiekty takie jak lotniska
są okupowane.
Tysiące nowo przybyłych elitarnych oddziałów rosyjskich przewyższa pod
względem liczebnoci siły ukraińskie, jednocześnie blokując drogi na Krym
informują korespondenci BBC.
Pro rosyjskie oddziały zajęły terminal promu w Kerch na wschodnim wybrzeżu
Krymu, który ma połączenie z Rosją.
W poniedziałek ukraińscy dowódcy marynarki wojennej potwierdziły swoja
lojalność w stosunku do Kijowa pomimo, jak podał ukraińska agencja
Interfax, że prorosyjski personel próbował dostać się do głównej kwatery w
Simferopolu i zmusić ich do zmiany wiernoci na rzecz pro moskiewskich
władz Krymu.
W Doniecku, we wschodniej Ukrainie około 2000 ludzi wymachując rosyjskimi
flagami zebrało się aby protestować przeciwko nowo wybranemu pro
kijowskiemu gubernatorowi Serhiy Taruta.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26414600

2.III
UKRAINA, Na Krymie nowy dowódca marynarki wojennej przechodzi na stronę
Rosji
Nowo wybrany dowódca marynarki przyrzekł swoją wierność dla Krymu w
obecności nieuznawanego przez Kijów prorosyjskiego lidera.
Kontradmirał Denys Berezovsky w sobotę został mianowany dowódcą marynarki
gdy rząd w Kijowie zareagował na zagrożenie rosyjską inwazję.
Tymczasowe władze Ukrainy oskarżyły go o zdradę kraju.
Tymczasem szef NATO Anders Fogh Rasmussen poprosił Rosję o wycofanie ich
sił z baz.
Admirał Berezovsky pojawił się przed kamerami w Sewastopolu wraz z Sergiy
Aksyonovem prorosyjskim politykiem wybranym przez regionalny parlament
Krymu na lokalnego premiera.
Aksonow powiedział, że wydał rozkazy marynarce wojennej Ukrainy na
półwyspie aby nie przyjmowała żadnych rozkazów od „samozwańczych" władz w
Kijowie.
Niedziel, powiedział przejdzie do historii jako dzień narodzin „marynarki
wojennej autonomicznej republiki Krymu".
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Admirał przysiągł, że „ściśle wykonywać rozkazy najwyższego dowódcy
autonomicznej republiki Krymu" oraz „bronić życia i wolności jego
mieszkańców".
Jeszcze wcześniej na skutek tego, że rosyjskie oddziały zajęły główne
siedziby oficerów marynarki w Sewastopolu ci nie mogli rozpocząć pracy.
Ukraina wycofała jednostki straży granicznej z portów na Krymie i skierował
je do innych baz nad Morzem Czarnym i Azowskim.
Są niepotwierdzone informacje, w mediach społecznościowych, że rosyjskie
siły próbują przejąć kolejną bazę wojskową Sewastopola tym razem bazę
powietrzną Belbek.
Kilka baz wojskowych zostało otoczonych wcześniej prze oddziały rosyjskie
ale nie ma informacji o niewpuszczaniu Rosjan przez Ukraińców.
Ukraina ogłosiła pełną mobilizację.
Wielka Brytania przyłączyła się do USA, Francji i Kanady we wstrzymaniu
przygotowań do szczytu G8 w Rosji w czerwcu.
W Moskwie tysiące ludzi wzięło udział w marszu wspierającym akcję wojskową.
Policja rozpędziła małe antywojenne demonstracje w mieście.
Moskwa nie uznaje rządu, który objął władzę w Kijowie po odsunięciu
prezydenta Wiktora Janukowycza.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26410431

1.III
UKRAINA, ROSJA, Izba wyższa parlamentu Rosji wyraziła zgody na użycie sił
zbrojnych na Ukrainie
Prezydent Władymir Putin poprosił o zgodę na użycie wojsk „aż do czasu
Normalizacji politycznej sytuacji w kraju".
Rosyjska Flota Czarnomorska stacjonuje na Krymie gdzie mieszka wielu
Rosjan.
Prezydent Ukrainy Olexander Turchynov ogłosił, że wezwał armię do pełnej
gotowości ale przekonuje do zachowania spokoju.
W telewizyjnym wystąpieniu poprosił Ukraińców aby unikali prowokacji.
Premier Ukrainy Arseniy Yatsenyuk powiedział, że był przekonany, że Rosja
nie
zastosuje interwencji militarnej co „byłoby początkiem wojny oraz końcem
wszystkich relacji”.
W kilku miastach poza Krymem odbyły się pro rosyjskie manifestacje.
Kreml tłumaczy, że Władymir Putin poprosił o zgodę na użycie wojska „w
związku z wyjątkową sytuacją na Ukrainie i zagrożeniem życia rosyjskich
obywateli".
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Izba wyższa odbyła specjalną sesję natychmiast po zapytaniu prezydenta i
szybko zaaprobowała jego probę.
Już wcześniej izba niższa namawiała prezydenta, aby powziął niezbędne kroki
w celu „stabilizacji” sytuacji na Krymie.
W czasie debaty izby wyższej jeden z senatorów oskarżył prezydenta Baraka
Obamę o przekroczenie „czerwonej linii” jeśli chodzi o jego komentarz
w piątek, że Rosja poniesie konsekwencje jeżeli dojdzie do interwencji
wojskowej na Ukrainie.
Prośba Putina nastąpiła po tym jak niezidentyfikowane uzbrojone jednostki
zaczęły się przemieszczać w celu przejęcie parlamentu, telewizji oraz
centrów komunikacyjnych.
Informuje się, że żołnierze z Rosyjskiej Floty Czarnomorskiej stacjonującej
na Krymie zajmują budynki administracyjne oraz bazy wojskowe.
Minister obrony Ihor Tenyukh powiedział w sobotę, że teraz jest 6000
dodatkowych oddziałów rosyjskich na Krymie wraz 30 wozami opancerzonymi.
Zgodnie z umową pomiędzy dwoma krajami Rosjanie powinni koordynować
wszelkie ruchy związane z flotą czarnomorską z władzami Ukrainy.
Nowo wybrany promoskiewski przywódca Krymu Sergiy Aksyonov, powiedział, że
zaapelował do prezydenta Putina z prośbą aby pomógł z utrzymaniem pokoju na
półwyspie.
Tymczasowy rząd w Kijowie nie uznaje Aksyonova i wydał dekret w sobotę, że
jego wybór przez regionalny parlament był nielegalny.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-26400035
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