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30      Kryzys iracki, bojownicy z PI zajęli bazę powietrzną Tabqa 

20     USA, Trzęsienie ziemi w Kalifornii 

25     Kryzys w Libii,  Ataki lotnicze przeciwko bojownikom islamskim 

22    Afganistan, Audyt w sprawie nieprawidłowości w czasie 

wyborów 

20 Kryzys ukraiński, Walki w rejonie Novoazovska 

19  Zawieszeni broni w Gazie    

4     Wybór Donalda Tuska i Federiki Mogerini na szefów Rady 

Europejskiej  

 

 

 

29 sierpień (piątek) – 31 sierpień (niedziela) 2014 

31.VIII 

KRYZYS IRACKI, Wojsko irackie dotarło do oblężonego miasta Amerli na 

północy kraju, gdzie tysiące ludzi jest odciętych na skutek działań 

dzihadżystów, poinformowały źródła wojskowe 

 

Do przełomu w walkach doszło najwidoczniej na skutek nowych nalotów sił 

amerykańskich na pozycje bojowników Państwa Islamskiego. Informuje się  o 

schwytaniu 10 bojowników PI. 

Do pomocy humanitarnej organizowanej przez USA dołączyły Wielka Brytania, 

Francja i Australia. 

Źródła wojskowe poinformowały BBC, że wojsko irackie oraz oddziały 

ochotniczej milicji weszły do miasta w niedzielę i przełamały oblężenie. 

Sytuacja w mieście jest trudna ponieważ Amerli było odcięte przez dwa 

miesiące. 

Według raportów operacja odbicia miasta jest największą operacją wojskową 

odkąd PI zaczęło odnosić sukcesy nad wojskami rządowymi. 
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29003321 

 

 

KRYZYS UKRIŃSKI, Prezydent Rosji Włądymir Putin wezwał do rozmów, aby 

przedyskutować „status państwowości" dla wschodniej Ukrainy 

 

Do jego wypowiedzi doszło po tym jak UE dała Rosji ultimatum, że jeśli w 

ciągu tygodnia nie zmieni ona swojej polityki na Ukrainie to spotkają ją 

kolejne sankcje. 

Zlekceważył zagrożenie sankcjami ze strony UE, oskarżając wspólnotę 

europejską o wspieranie „zamachu stanu" na Ukrainie. 

 

Tymczasem w ostatnich dniach prorosyjscy separatyści mieli przewagę nad 

wojskami ukrainśkimi w rejonie Doniecka i Ługańska. 

W niedzielę rosyjskie media poinformowały [http://www.bbc.co.uk/news/world-

europe-29002147], że 10 rosyjskich spadochroniarzy wróciło do domu w zamian 

za 63 schwytanych żołnierzy przetrzymywanych przez Rosję. 

Od kwietnia na Ukrainie na skutek walk zginęło około 2600 ludzi. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29003116 

 

 

 

PAKISTAN, Dowódcy armii wyrazili zaniepokojeni i poinformowali, że będą 

wspierać  demokrację  po tym jak doszło do wal pomiędzy siłami policji a 

protestującymi w Islmabadzie w wyniku czego zginęło trzy osoby i setki 

zostały rannych 

 

Protestujący domagają się rezygnacji premIERA Nawaza Sharifa oskarżając go 

o korupcję i nieprawidłowości do których miało dojść podczas wyborów 

prezydenckich 

Dowódca wojskowy Raheel Sharif przewodził sptkaniu w kwaterze głównej w 

Rawalpindi w pobliżu Islamabadu 

Generał Sharif zaproponował mediację w piątek po tym jak Imran Khan 

zakończył rozmowy z rządem. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29003321
http://www.bbc.com/news/world-europe-29003116
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W oświadczeniu [https://www.ispr.gov.pk/front/main.asp?o=t-

press_release&latest=1] dowódcy wojskowi uznali, że w kraju istniejący 

kryzys jest „poważnym zmartwieniem". 

„Dalsze używanie siły tylko pogłębi problem". 

W sobotę protestujący przełamali ogrodzenie, aby zbliżyć się do rezydencji 

premiera co doprowadziło do starć z policją, które toczyły się  przez całą 

noc i w niedzielę. 

Policja użyła gazu łzawiącego i gumowych kul, aby rozpędzić demonstrantów 

uzbrojonych w maski przeciwgazowe, pałki i proce. 

Szef policji w Islamabadzie powiedział BBC, że blisko 100 protestujących 

zostało aresztowanych niektórzy mieli „siekiery i młoty”. 

Reporter BBC, który odwiedził kilka szpitali powiedział, że wielu rannych 

to policjanci. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29001365 

 

Cameron rozważa wprowadzenie zakaz powrótu do domu dla dżihadżystów z 

Wielkiej Brytanii 

(Cameron considers ban on UK jihadists returning home) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-29002586 

 

30.VIII 

UE, Przywódcy UE wybrali Włoszkę Federicę Mogherini na stanowisku szefowej 

polityki zagranicznej oraz Polaka Donalda Tuska na przewodniczącego Rady 

Europejskiej 

 

F. Mogherini jestr centro-lewicowym politykiem i obecnie sprawuje 

stanowisko ministra spraw zagranicznych. Zastąpi na stanowisku Catherine 

Aston. 

D. Tusk jest centro - prawicowym premierem w Polsce od 2007 roku. Będzie 

przewodniczył szczytom UE. 

F. Mogherini i D. Tusk będą ściśle współpracować z nowym przewodniczącym 

Komisji Europejskiej  Jean-Claude Junckerem. 

D. Tusk l.57, będzie sprawował urząd przez 2,5 roku od 1 grudnia. F. 

Mogherini rozpocznie pracę 1 października i będzie na stanowisku przez 5 

lat. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-29001365
http://www.bbc.com/news/uk-politics-29002586
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Van Rompuy nazwał D. Tuska „jednym z weteranów Rady Europejskiej", która 

skupia przywódców UE. 

D. Tusk jest jedynym premierem, który został wybrany powtórnie od upadku 

komunizmu w 1989 roku. 

V. Rompuy powiedział, że D. Tusk będzie miał trzy wyzwania: walkę ze 

stagnacją w gospodarce europejskiej, kryzys na Ukrainie i „miejsce Wielkiej 

Brytanii w Europie". 

Donald Tusk wygłosił krótkie przemówienie po polsku. Powiedział, że "w 

grudniu będzie gotów w 100%" aby mówić po angielsku. 

Dla kandydatów jest wymagana zgoda wszystkich 28 członków nowej komisji 

oraz szefa polityki zagranicznej UE oficjalnie zwanego Wysokim 

Repreznetantem (High Representative) również wiceprezydenta Komisji. 

 

Baranowa Ashton, centro-lewicowa brytyjska polityk sprawowała urząd od 2009 

roku. High Representative odpowiada również za EU External Action Service 

(EEAS). 

We Włoszech centro-lewicowy premier Matteo Renzi nalegał na F. Mogherni, 

aby kandydowała na stanowisko szefowej polityki zagranicznej. 

W ubiegłym miesiącu przywódcy UE nie byli zgodni dla jej kandydatury, gdy 

kraje bałtyckie i Polska uważały, że jest zbyt niedoświadczona i zbyt 

łagodna w stosunku do Rosji. Jak dotąd jest ministrem spraw zagranicznych 

od lutego. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28989875 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Przywódcy UE spotykają się w Brukseli aby przedyskutować 

kryzys na Ukrainie, grożąc nałożeniem nowych sankcji na Rosję 

 

Szefowa polityki zagranicznej UE Catherina Ashton oskarżyła Rosję o 

dokonanie „bezpośredniej agresji" na terytorium wschodniej Ukrainy. 

Prezydent Ukrainy Petro Porosheko powiedział, ż jego kraj znalazł się w 

„pobliżu punktu bez odwrotu - wojny na pełną skalę". 

Po powrocie z Brukseli prezydent Litwy Dalia Grybauskaite powiedziała, że 

Rosja „uczestniczy praktycznie w wojnie przeciwko Europie". 

Tymczasem w ostatnim czasie siły rządowe Ukrainy utraciły część zdobytych 

terenów. 

Rzecznik wojskowy Andriy Lysenko  powiedział, że w sobotę rosyjskie czołgi 

zaatakowały miasto Novosvitlivka w pobliżu Ługańska i „praktycznie 

zniszczyły każdy dom" 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28989875
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Dodał, że oddziały rządowe dostały rozkaz wycofania się z Novosvitlivki. 

Odziały ukraińskie zgodnie z informacjami również próbują się wycofać z 

Ilpvaiska w rejonie Doniecka. Został otoczony przez rebeliantów. 

Przywódca separatystów Alexander Zakharchenko powiedział w radio (Russian 

News Service), że jest planowana nowa ofensywa, aby utworzyć korytarz 

pomiędzy Donieckiem a Ługańskiem. 

 

Na południowo - wschodniej Ukrainie ludność opuszcza portowe miasto 

Mariupol po postępach rebeliantów po zajęciu Novoazovska  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28993873 

 

 

Prezydent Iranu Hassan Rouhani skrytykował Stany Zjednoczone za nowe 

sankcje mówiąc, że „nie pasują" do ducha obecnych negocjacji 

 

Przemawiając w irańskiej telewizji powiedział, że Iran w ciąż prowadzi 

rozmowy dotyczące programu jądrowego ze Stanami Zjednoczonymi oraz 5 innymi 

mocarstwami. 

W piątek ogłoszono nowe sankcje wymierzone przeciwko 25 firmom oraz osobom 

prywatnym przez Waszyngton. 

Mocarstwa zachodnie uważają, że Iran zmierza do wyprodukowania broni 

jądrowej, czemu ten zaprzecza. 

Iran tłumaczy, że wzbogacanie uranu jest przeznaczone dla jądrowych siłowni 

oraz dla celów medycznych. 

Cele nowych sankcji to ci którzy unikają poprzednich sankcji, pomagają w 

rozwoju programu jądrowego oraz wspierają terroryzm informują 

przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. 

Prezydent Hassan Rouhani  powiedział, że Iran będzie kontynuował rozmowy na 

temat programu jądrowego z P5 + 1 w celu osiągnięcia ostatecznego 

porozumienia. 

„Oczywiście obejdziemy sankcje. Jesteśmy z tego dumni ponieważ sankcje są 

nielegalne" powiedział. 

Rozmowy w celu wyjaśnienia celów irańskiego programu jądrowego  

w celu zniesienia sankcji rozpoczęły się w lutym ale Iranowi i 6 państwom 

nie udało się osiągnąć porozumienia do końca planowanego terminu 20 lipca. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28993873
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P5+1 stanowią Wielka Brytania, Chiny, Francja, Niemcy, Rosja i Stany 

Zjednoczone. 

Iran i P5+1 zgodziły się przedłużyć negocjacje do 24 listopada. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28997452 

 

 

Wojska Irackie, milicja Shia i kurdyjska Peshmerga połączyły swoje siły w 

próbie uwolnienia miasta Amerli w północnym Iraku, podają źródła lokalne 

 

Około 15 000 członków mniejszości Turkmeńskich Shia (Shia Turkmen) znjduje 

się w Amerli pod oblężeniem bojowników Państwa Islamskiego od dwóch 

miesięcy. 

Turkmeńscy Shia są uznawany za apostatów przez PI. 

Operacja jest wspierana przez irackie lotnictwo, które tworzy osłonę od 

południa, ale nie ma wsparcia lotnictwa amerykańskiego. 

Cele działania są dwa: przerwanie oblężenia Amerli i otwarcie głównej drogi 

prowadzącej na północ z Bagdadu. 

Droga jest obecnie zablokowana przez siły PI. 

Tymczasem raport z Syrii mówi, o tym, że setki kobiet Jazydów kolejnej 

mniejszości zamieszkującej Irak zostało sprzedanych i oddanych jako żony 

bojownikom w Syrii. 

 

Kobiety zostały porwane w czasie ostatnich ataków PI na Irak i miały być 

przewiezione do Syrii po tym jak miano je zmusić do przejścia na Islam. 

Według grupy monitorujące w Wielkiej Brytanii:  Syrian Observatory for 

Human Rights co najmniej 27 z nicj miało zostać sprzedanych członkom PI 

jako przyszłe żony. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28997979 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28997452
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28997979
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Filipińskie oddziały (peacekeepers) otoczone przez rebeliantów w syryjskich 

Wzgórzach Golan są „atakowane" informuje minister obrony Voltaire Gazmin 

 

Powiedział, że atak rozpoczął się w niedzielę ale nie ma szczegółów o 

obrażeniach i ofiarach. 

W ostatnich dniach rebelianci syryjscy schwytali 44 Filipińczyków 

(peackeepers) oraz okrążyli 75 zajmując dwa oddzielne obiekty ONZ. 

35 innych zajmujących inny obóz maiło zostać uwolnionych. 

Członkowie ONZ Disengagement Observer Force (Undof) pochodzący z Fidżi 

zostali zatrzymani w środę w pobliżu Quneitra w czasie walk pomiędzy 

rebeliantami a siłami rządowymi. 

Sądzi się, że wśród  szeregów rebeliantów są członkowie al-Nusra Front, 

który jest syryjskim odłamem al-Qaeda 

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele rządu Filipin poinformowali, że 331 

członków sił pokojowych (peackeepers) stacjonujących na Wzgórzach Golan 

wróci do kraju w październiku z powodu pogarszającego się bezpieczeństwa 

Rebelianci zajęli również przejście graniczne z okupowanymi przez Izrael 

Wzgórzami Golan. 

Izraele zajął Wzgórza Golan, strategiczny teren w południowo- zachodniej 

Syrii w czasie Wojny Sześciodniowej w 1967 roku. 

Oba kraje podpisały zawieszenie broni w 1974 roku po którym siły Undof 

zostały rozmieszczone aby patrolować strefę zdemilitaryzowaną. 

Siły Undof liczą 1224 lekko uzbrojonych żołnierzy z Fidżi, Indii, Irlandii, 

Nepalu, Holandii i Filipin. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28994849 

 

29.VIII 

KONFLIKT W SYRII, Ponad 3 miliony Syryjczyków pozostają zerejestrowani jako 

uchodźcy w kryzysie, który staje się coraz gorszy informują agnecje 

zajmujące się uchodźcami przy ONZ 

Według UNCRS [http://www.unhcr.org/53ff78ac9.html] Syria jest obecnie 

„największym problemem humanitarnym naszej ery" gdzie prawie połowa 

mieszkańców opuściła swoje domy. 

1 na 6 mieszkańców przekroczył granicę a 6,5 miliona Syryjczyków pozostaje 

rozproszonych na terenie kraju. Połowa z nich to dzieci. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28994849
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Agencja ds. uchodźców przy ONZ informuje, że wyjazd z Syrii staje się coraz 

trudniejszy gdyż wielu ludzi jest zmuszonych płacić łapówki uzbrojonym 

ludziom. 

Większość uchodźców uciekła do sąsiednich krajów głównie do Libanu. 

 

Uchodźcy z podziałem na kraje: 

 

1 175 504 osoby trafiły do Libanu 

613 508 do Turcji 

215 369 do Iraku 

139 090 do Egiptu 

23 367 do Północnej Afryki 

6,5 miliona pozostaje w rozproszeniu w Syrii 

źródło: UNHCR 

 

Ponad 190 tysięcy osób zginęło w trzyletniej wojnie domowej. 

Grupy opozycji walczyły z siłami lojalnymi prezydentowi Bashar al-Assadowi 

po gwałtownych protestach przeciwko jego rządom w marcu 2011 roku. Sytuacja 

się pogorszyła na skutek militarnych postępów Państwa Islamskiego, które ma 

pod swoją kontrolą znaczne obszary w Syrii i Iraku 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28977117 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Premier Arseny Yatsenyuk powiedział, że poprosi parlament 

aby przygotował proces aby Ukraina stała się członkiem NATO 

 

„Rząd przekazuje projekt do Verkhovnej Rady (parlamentu) w sprawie 

anulowania statusu braku przynależności i rozpoczyna kurs Ukrainy w 

kierunku członkostwa w NATO" poinformował A. Yatsenuk. 

Poprzedni prezydent Wiktor Janukowycz, obalony w tym roku chronił status 

państwa nie sprzymierzonego zgodnie z konstytucją z 2008 roku. 

Podczas spotkania z członkami rządu Arseny Yatsenyuk powiedział, że głównym 

celem Ukrainy jest członkostwo w Unii Europejskiej. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28977117
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W czwartek Nato pokazało obrazy satelitarne na których jego zdaniem widać 

jak rosyjskie siły działają na Ukrainie. Informuje, ze ponad 1000 żołnierzy 

jest zaangażowanych. 

Rosja zaprzecza, że wysłało swoich żołnierzy. 

Od kwietnia zginęło prawie 2600 ludzi informuje ONZ, kiedy rosyjska aneksja 

Krymu spowodowała, że rebelianci zajęli znaczne tereny Doniecka i Ługańska. 

Tymczasem rebelianci informują, że ich siły otoczyły wojska rządów w kilku 

miejscach na północy kraju w pobliżu Doniecka. 

Siły ukraińskie w pobliżu miasta Ilovaysk informują, że zostały odcięte i 

pilnie potrzebują wsparcia. 

W nocy prezydent Rosji Włdymir Putin wezwał separatystów do otwarcia 

„korytarza humanitarnego" aby pozwolić otoczonym wojskom ukraińskim wycofać 

się bez niepotrzebnych ofiar, chociaż on nie sprecyzował miejsca gdzie ma 

to nastąpić. 

Przywódca rebeliantów Alexander Zakharchenko poinformował rosyjską 

telewizję, że jego bojownicy zgodzili się pod warunkiem, że żołnierze 

Ukraińscy oddadzą ciężką broń i amunicję. 

Według raportu ONZ co najmniej 2593 osoby zginęły od kwietnia do 27 

sierpnia.  

(W samym rejonie Doniecka zginęło 951 cywilów zgodnie z danymi władz 

regionalnych. W niektórych szczególnie niebezpiecznych strefach gdzie 

trwają walki tak jak np. w Ługańsku ofiary są grzebane nieformalnie np. w 

ogrodach. Bojownicy oraz część źródeł wojskowych oskarżają rząd o o to, że 

nie podaje prawdziwej ilości zabitych) 

Czytamy w nim, że tortury oraz przemoc jest „popełniana głównie przez 

uzbrojone grupy" wskazując na separatystów. 

 

Niezależnie raport Human Rigt Watch informuje o stosowaniu tortur w 

stosunku do ludności cywilnej [http://www.hrw.org/node/128537] 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28978699 

 

 

Państwo Islamskie przygotowało wideo na którym jest zarejestrowana 

egzekucja Kurdyjczyka co ma być ostrzeżeniem dla sił walczących w północnym 

Iraku 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28978699
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Wideo zostało opatrzone tytułem Krwawe przesłanie pokazuje kilku mężczyzn 

ubranych w pomarańczowe koszule i spodnie jako schwytanych bojowników 

kurdyjskich. 

Ofiarę widać w pozycji klęczącej w pobliżu meczetu w zajmowanym przez 

bojowników PI Mosulu tuż przed egzekucją. 

Dżihadyści ostrzegają, że wkrótce kolejni zostaną zabici jeśli przywódcy 

kurdyjscy dalej będą popierać Stany Zjednoczone. 

Żołnierze kurdyjskiej „peshmerga" z autonomicznego Regionu Kurdystanu w 

północnym Iraku próbowali powstrzymać postępy militarne PI przy wsparciu 

lotniczym samolotów amerykańskich. 

Wcześniej na wideo PI pokazało masową egzekucję żołnierzy syryjskich 

wziętych do niewoli po zdobyciu bazy powietrznej 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28975638 

 

 

PAKISTAN, Przywódca armii wkroczył do działania na skutek impasu do którego 

doszło pomiędzy premierem oraz dwoma przywódcami z opozycji co doprowadziło 

do masowych protestów w stolicy kraju w Islamabadzie 

Duchowny Tahir ul-Qadri powiedział tysiącom swoich zwolenników, że generał 

Raheel Sharif poprosił o jeden dzień na przeprowadzenie mediacji. 

Popierający go Imran Khan również przystał na tę propozycję. 

Dwaj przywódcy opozycji domagają się dymisji premiera Nawaz Sharifa. 

Wszystko wskazuje na przejęcie spraw politycznych przez armii rok po 

pierwszym demokratycznym przekazaniu rządów. 

 

Shahzeb Jillani z BBC informuje, że po raz pierwszy w politycznym kryzysie 

szef wojska przyjął na siebie główną rolę jako mediator. 

Ilyas Khan powiedział BBC, że nie od razu było jasne kto zrobił pierwszy 

krok w kierunku dowódcy armii aby ten rozpoczął mediacje. 

N. Sharif poinformował, że otrzymał telefon od przedstawicieli wojska z 

prośbą czy zgodzi się ze strony dwóch przywódców opozycji na uczestnictwo w 

mediacji szefa armii. 

Tahir ul-Qadri zaprzeczył temu informując, że prośba wyszła bezpośrednio od 

N. Sharifa. 

Protestujący, którym przewodzi  Tahir ul-Qadri i I. Khan demonstrują w 

Islamabadzie od 2 tygodni po przyjeździe z Lahore. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28975638
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Obaj przywódcy protestujących domagają się zmiany rządu, I Khan uważa, że w 

ubiegłorocznych wyborach powszechnych, w których N. sharif odniósł 

zwycięstwo doszło do nadużyć. 

Do tej pory protesty mają charakter pokojowy ale tysiące ludzie zgromadziło 

się w Czerwonej Strefie stolicy miejscu gzie znajdują się budynki rządowe i 

ambasady. 

Tahir ul-Qadri domaga się, aby N. Sharif odpowiedział za śmierć 14 

demonstrantów w Lahore w czerwcu. 

W czwartek policja uznała premiera za podejrzanego w tej sprawie informują 

władze. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28978048 

 

 

 

UKRAINA: Wojskowa akcja Władymira Putina odsłania szerszy plan 

(Ukraine: Vladimir Putin's military action reveals a wider plan) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28971901 

 

 

Erupcja w pobliżu wulkanu Bardarbunga na Islandii, która na krótko 

zagroziła lotom zakończyła się, informują władze. 

(An eruption near Iceland's Bardarbunga volcano that briefly threatened 

flights has ended, local officials say) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28977773 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28978048
http://www.bbc.com/news/world-africa-28971901
http://www.bbc.com/news/world-europe-28977773
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22 sierpień (piątek) – 28 sierpień (czwartek) 2014 

 

28.VIII 

KONLIKT W SYRII, Bojownicy dżihadu z Państwa Islamskiego najprawdopodobniej 

zabili „dziesiątki" żołnierzy syryjskich, informują aktywiści 

 

The Syrian Observatory for Human Rights poinformowała, że żołnierze zostali 

schwytani gdy próbowali dostać się do prowincji Hama po tym jak bojownicy 

PI uderzyli na bazę powietrzną Tabqa. 

Według informacji na Twitterze dżihadyści chwalą się zabiciem 250 

żołnierzy. 

Na wideo umieszczonym online widać skutki po zabiciu, długą linię ciał 

młodych mężczyzn leżących twarzą do dołu i rozebranych. 

Na poprzednim wideo widać tych samych mężczyzn, również rozebranych do 

bielizny, którzy maszeruję przez pustynię pod strażą uzbrojonych ludzi. 

Na zdjęciach opublikowanych w tym tygodniu, widać jak bojownicy PI w 

czarnych kominiarkach zabijają co najmniej 7 klęczących mężczyzn w bazie 

powietrznej. 

Baza Tabqa - w pobliżu miasta Raqqa jest fortecą PI - wpadła w ręce 

bojowników po kilku tygodniach zaciekłych walk. 

The Observatory poinformowała, że w ostatniej bitwie, która trwała 5 dni 

zginęło 346 bojowników PI oraz ponad 170 członków sił bezpieczeństwa. 

Zdaniem szefa Obserwatory Rami Abdul Rahman w bazie stacjonowało 1400 

żołnierzy, z których 700 udało się uciec. 

Dwustu najprawdopodobniej schwytano i bojownicy PI doknali ich egzekucji 

kiedy próbowali przejść pustynie aby dostać się do znajdującej się w rękach 

sił rządowych terenów doliny Orontes na zachodzie. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28965959 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Przywódca prorosyjskich separatystów na wschodzie kraju 

powiedział, że od 3 do 4 tysięcy Rosjan walczy w ich szeregach 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28965959
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Alexander Zakharchenko powiedział w rosyjskiej telewizji, że wielu Rosjan 

było wcześniej wojskowymi albo są nimi obecnie. 

Wystąpił przed kamerą kiedy rebelianci zajęli  Novoazovsk i zagrozili 

zajęciem miasta Mariupol po otwarciu nowego frontu na południowym 

wschodzie. 

Tymczasem The Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 

zorganizowała specjalne spotkanie w Wiedniu, aby przedyskutować kwestię 

kryzysu na Ukrainie. 

Prezydent Ukrainy Petro Poroshenko oskarżył Rosję o rozmieszczenie jej 

wojsk na wschodzie Ukrainy. 

Rada bezpieczeństwa ONZ zorganizuje nadzwyczajne spotkanie w Nowym Jorku w 

czwartek o godz. 18.00 GTM, aby przedyskutować kryzys. 

Zdaniem NATO  ponad 1000 żołnierzy Rosyjskich walczy na Ukrainie wspierając 

separatystów i walcząc po ich stronie. 

 

Reakcja państw: 

Premier Wielkiej Brytanii David Cameron ostrzegł, ze jeśli Rosja nie 

znajdzie politycznego rozwiązania " nie ma wątpliwości, że będą kolejne 

konsekwencje" 

Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nazwał rozmieszczenie 

rosyjskich oddziałów "agresją" i powiedział, że jest potrzebna 

międzynarodowe działanie 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zażądała wyjaśnień od prezydenta Rosji 

Władymira Putina w związku z sygnałami o wtargnięciu na teren Ukrainy wojsk 

rosyjskich. 

 

Prezydent Francji Francois Hollande powiedział, że „nie będzie tolerancji" 

jeśli Rosyjskie oddziały znajdą się na Ukrainie i zażądał przerwania pomocy 

dla rebeliantów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28963310 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28967526 

 

 

Australia informuje, że poszukiwania zaginionego samolotu Malezyjskich 

Linii Lotniczych MH370 skupią się na południowej części Oceanu Indyjskiego 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28963310
http://www.bbc.com/news/world-europe-28967526


  POLSKI PORTAL 1-31 sierpień  2014                                                                                                                                                     (nr 17)                                                                                                                                                        
15 
 

Informuje się, że po oczyszczeniu danych satelitarnych być może wszystko na 

to wskazuje, że samolot mógł skręcić na południe wcześniej niż sądzono. 

Oświadczenie o wznowieniu poszukiwania ogłoszono po tym kiedy Australia i 

Malezja podpisały porozumienie w sprawie kolejnej fazy poszukiwań, w której 

oba kraje poniosą jego koszty. 

Lecący do Pekinu samolot zniknął 8 marca z 239 ludźmi na pokładzie. 

Po analizie zdjęć satelitarnych sądzi się, że samolot rozbił się w morzu na 

zachód od Australijskiego miasta Perth. 

Australia, która jest odpowiedzialna za poszukiwania i operacje ratunkowe 

szukała samolotu na obszarze 1800 kilometrów od zachodniego wybrzeża. 

Duński firma wykonawcza Fugro Survey rozpocznie następną fazę poszukiwań we 

wrześniu. W akcji będą uczestniczyć trzy podwodne jednostki, które będą 

szukać samolotu. 

Obszarem objętym działaniem będzie około 60 000 metrów kwadratowych, koszt 

wyniesie około 49 milionów dolarów 

Większość pasażerów na pokładzie samolotu było narodowości chińskiej. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28962994 

 

 

INDIE, Premier kraju Narendra Modi rozpoczął plan zgodnie z którym każde 

gospodarstwo domowe ma dostać konto bankowe co ma pomóc w walce z biedą 

 

Prawie 40% mieszkańców Indii ma minimalny dostęp do usług finansowych i 

często są uzależnieni od kredytodawców, którzy pożyczają pieniądze na 

zawyżony procent. 

N. Modi poinformował, że państwo oraz prywatne banki popierają jego plan. 

Zdaniem korespondentów przystosowanie usług bankowych dla biednych, którzy 

nie mają dokumentów potwierdzających ich tożsamość będzie wyzwaniem. 

Zgodnie z planem rząd N. Modi zamierza utworzyć konta bankowe dla 75 

milionów gospodarstw domowych do 2018 roku oraz spowodować, że na 

gospodarstwo domowe będzie przypadać dwóch właścicieli konta. 

Zgodnie z systemem bankowym, posiadacze konta otrzymają karty debetowe oraz 

ubezpieczenie wypadkowe pokrywające sumę do 100 000 rupii (1654 dolary). 

Dostaną również możliwość skorzystania z debetu w wysokości aż do 5 000 

rupii. 

N. Modi ogłosił program w swoim przemówieniu w dniu niepodległości 15 

sierpnie po zwycięstwie w wyborach powszechnych w maju. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28962994
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Dziesiątki tysięcy mieszkańców kraju wypełniło aplikacje umożliwiające 

otwarcie konta od momentu przemówienie 15 sierpnia poinformowała agencja 

Associated Press. 

Według danych pochodzących z Banku Światowego tylko 4% mieszkańców Indii 

otrzymuje wypłatę świadczeń rządowych na konta bankowe. 

Jednakże przy tworzeniu kont największym problemem może być brak dokumentów 

tożsamości wśród biednych - ludzie muszą przygotować wiele dokumentów w tym 

akt urodzin oraz potwierdzenie miejsca zamieszkania, aby utworzyć konto 

bankowe w Indiach. 

„Dla zwykłego człowieka otwarcie konta jest herkulesowym zadaniem" 

informuje szef  krajowego  Andhara Bank - NSN Reddy. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-28962762 

 

 

TURCJA, Recep Tayyip Erdogan został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta 

kraju po zwycięstwie w głosowaniu na głowę państwa 

 

R.T. Erdogan, który sprawował urząd premiera przez trzy kadencje, obiecał 

więcej władzy dla urzędu, który poprzednio miał postać głównie 

ceremonialną. 

Ustępujący minister spraw wewnętrznych Ahmet Davutoglu ma zająć stanowisko 

premiera po tym jak zostanie ogłoszony przywódcą rządzącej AK Party. 

Nowy prezydent opuścił parlament aby złożyć wieniec w mauzoleum Ataturka w 

centrum Ankary - uznawanego jako jeden z najważniejszych symboli świeckiej 

republiki. 

Kolejna ceremonia odbyła się w pałacu prezydenckim. 

Przed inauguracją policja użyła armatek wodnych aby rozproszyć około 200 

protestujących, którzy wykrzykiwali hasła przeciwko R.T. Erdogaonowi w 

największym mieści Turcji - Istambule. 

 

Niektórzy nieśli banery na których był napis: „Prezydentura nie zmyje 

korupcji i złodziejstwa". 

Parlamentarzyści z głównej partii opozycyjnej opuścili parlament przed 

przybyciem R.T. Erdogana w proteście przeciwko jak to nazwano braku 

szacunku dla konstytucji. 

Główny przywódca partii opozycyjnej Kemal Kilicdaroglu zbojkotował 

ceremonię inauguracyjną. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-28962762
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Zgodnie z konstytucją R.T. Erdogan musi pozbyć się swoich związków z AK 

Party zanim zostanie prezydentem. 

Na czwartkową inaugurację przybyło kilkoro przywódców państw. 

Stany zjednoczone wysłały tylko przedstawiciela jej ambasady, nie przybył 

żaden z przedstawicieli państw Europy Zachodniej. 

R.T. Erdogan, który zwyciężył w wyborach zdobył w pierwszej rundzie 52% 

głosów. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28961495 

 

 

Czterch studentów z North Carolina State University pracują nad nowy 

rodzajem lakieru do paznokci, który zmienia kolor jeśli do organizmu 

dostaną się pigułki gwałtu takie jak GHB i Rohypnol  

(Four male college students at the North Carolina State University are 

developing a new kind of nail polish that changes colour in the presence of 

date-rape drugs, like GHB and Rohypnol) 

http://www.bbc.com/news/blogs-trending-28958365 

 

Epidemia wirusa Ebola: według amerykańskiego przedstawiciela sytuacja się 

pogorszy (Ebola outbreak: US official says epidemic will worsen) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28961944 

  

W tym tygodniu dziewięcioletnia dziewczynka strzelając z karabinu Uzi 

przypadkowo zastrzeliła swojego instruktora. 

Nie wszyscy Amerykanie dorastają mając dostęp do broni, ale ci którzy mają 

często dzieje się to w młodym wieku 

(This week, a nine-year-old girl firing an Uzi submachine gun accidentally 

shot to death her weapons instructor. Not all Americans grow up shooting 

guns - but those who do often start young) 

http://www.bbc.com/news/magazine-28958364 

 

 

27.VIII 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28961495
http://www.bbc.com/news/blogs-trending-28958365
http://www.bbc.com/news/world-africa-28961944
http://www.bbc.com/news/magazine-28958364
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KONFLIKT W SYRII, Bojownicy Państwa Islamskiego popełnili „masowe 

okrucieństwa" w Syrii i rekrutowali dzieci jako bojowników informuje ONZ 

 

W raporcie  

[http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A 

.HRC.27.60_Eng.pdf] śledczy mówią o tym, ze na terenach PI publiczne 

egzekucje są „powszechnym widowiskiem". 

Raport oskarża również władze Syrii o użycie chemicznych środków trujących 

w 8 oddzielnych incydentach w maju i kwietniu tego roku. 

Konflikt pomiędzy siłami rządowymi, a grupami bojowników rozpoczął się w 

2011 roku. 

Od tego czasu zginęło około 200 000 ludzi. 

W raporcie czytamy, ze siły lotnicze użyły bomb beczkowych wokół ternów 

zamieszkiwanych przez ludność cywilną. 

„W więzieniach rządowych zatrzymanych poddawano torturom oraz seksualnym 

atakom". 

Okres, którego dotyczy raport zbiega się z ekspansją PI w Syrii. Grupa 

bojowników tworzy niezależne Państwo Islamskie na terenie Syrii i Iraku. 

Miejsce to przyciągnęło dżihadżystów z regionu ale także bojowników z 

krajów zachodnich w tym z Wielkiej Brytanii i USA. 

Brutalne morderstwo amerykańskiego dziennikarza James Foleya zwróciła uwagę 

na potrzebę odpowiedzi na dalsze postępy PI. 

Władze USA informują, że prezydent Barack Obama jeszcze nie podjął decyzji 

czy zgodzi się na bezpośrednią interwencję militarną w Syrii, co byłoby 

znaczną eskalacją problemu. 

Jest wymagane również poparcie koalicji krajów europejskich oraz 

regionalnych których mobilizacją próbuje się zająć administracja USA. 

W swoim raporcie ONZ informuje, że PI stosuje kampanię lęku w północnych 

częściach Syrii przeprowadzając amputacje, egzekucje publiczne oraz 

wykonując kary chłosty. 

„Ciała zabitych leżą rozkładając się przez kilka dni terroryzując lokalne 

społeczeństwo" - czytamy w dokumencie. 

 

[...] in Raqq, dzieci w wieku 10 lat są rekrutowane i  

szkolone w obozach PI. 

Tymczasem według brytyjskiej grupy monitorującej grupa syryjskich 

bojowników w tym należący do al-Qaeda Nusra Front przejęła kontrolę na 

przejściu granicznym pomiędzy okupowanymi przez Israel Wzgórzami Golan. 
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„Nusra Front oraz inne grupy bojowników zajęły przejście Quneitra gdzie 

toczą się ciężkie walki z wojskiem syryjskim" informuje Rami Abdel Rahman 

szef Syrian Observatory for Human Right. 

Izraelskie Siły Obronne ( Israel Defence Forces ) poinformowały, że ich 

oficerowie zostali ranni na skutek przypadkowych strzałów z terenu Syrii. 

„W odpowiedzi ostrzelaliśmy 2 wojskowe pozycje sił Syrii na Wzgórzach 

Golan" poinformował rzecznik IDF.  

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28948555 

 

 

ZAWIESZENIE BRONI W GAZIE, Tysiące Palestyńczyków zaczęły  

powrót do swoich domów po tym jak uzgodniono zawarcie rozejmu  

z Izraelem 

 

We wtorek po zapadnięciu zmroku świętowano na ulicach Gazy gdy  

ludzie klaszcząc i śpiewając pojawili się na ulicach po ogłoszeniu rozejmu. 

W środę po zniesieniu ograniczeń w morze wypłynęły łodzie  

rybackie. 

Rozejm zawarty przy mediacji Egiptu kończy 50 dni walk, w których zginęło 

ponad 2200 ludzi, głównie Palestyńczyków. 

Hamas, islamski ruch bojowników, który dominuje w Gazie powiedział, że 

porozumienie z Izraelem jest „zwycięstwem ruchu oporu" 

Premier Izraela Benjamin Netanyahu również ogłosił zwycięstwo. 

Zycie w Gazie wraca do normalności a tysiące ludzi wracają do  

swoich domów. 

Zespoły inżynierów przystępuje do naprawy infrastruktury zniszczonej przez 

izraelskie pociski. 

Kevin Connolly z BBC zastanawia się podczas gdy na ulicach  

świętują ludzie nad nurtującym pytaniem jaką za to zapłacono  

cenę. 

Rozejm spowodował rozluźnienie przy kontrolach granicznych z Izraelem i 

Egiptem dzięki czemu może dotrzeć pomoc humanitarna. 

 

Bilans Konfliktu Izrael - Gaza 

8 lipca rozpoczęła się ofensywa Izraela 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28948555
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doszło do 5226 izraelskich ataków lotniczych  

wystrzelono 4591 rakiet i pocisków moździerzowych ze strony  

Gazy 

zginęło 2104 osoby w Gazie - ONZ szacuje, że 69% ofiar to cywile 

7 cywilów zostało zabitych w Izraelu 

66 żołnierzy izraelskich zostało zabitych 

 

28.08 - Źródła:   

Palestynian Ministry of Health, OCHA, IDF 

 

Obie strony zgodziły się na przedyskutowanie bardziej złożonych spraw  w 

tym żądania Palestyńczyków dostępu do portu w Gazie oraz uwolnienie 

więźniów Hamasu na Zachodnim Brzegu, oraz żądanie Izraele aby rozbroić 

bojowników podczas rozmów pośrednich, które powinny się rozpocząć w Kairze 

w ciągu miesiąca. 

Według Palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia (Palestynian Ministry of Health) 

zginęło co najmniej 2140 osób, głównie cywilów w Gazie. Kolejnych 11 

tysięcy zostało rannych. 

Władze Izraela informują, że zginęło 64 żołnierzy oraz 6 cywilów a także 

jeden Tajlandczyk. 

Według ONZ ponad 17 000 budynków w Gazie zostało zburzonych albo silnie 

zniszczonych i jest co najmniej 475 000 ludzi (IDPs - internally displaced 

people) porzuciło swoje domy - więcej niż jedna czwarta populacji. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28950783 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Prorosyjscy separatyści ruszyli w kierunku  

portu Novoazovsk, co grozi utworzeniem nowego frontu w wojnie 

 

Burmistrz miasta nad Mozem Azowskim potwierdził, że  

rebelianci weszli do miasta. 

Siły ukraińskie poinformowały, że ciągle mają miasto pod  

„pełną kontrolą" 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28950783
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Separatyści od tygodni próbują przerwać prawie pełne okrążenie  

na północy w Doniecku. 

Rosja zaprzecza, że wspiera ich na lądzie. 

Do walk doszło kilka godzin po tym jak prezydent Ukrainy  

Petro Poroshenko obiecał plan (roadmap) do wprowadzenia  

pokoju na wschodzie. 

W rozmowie telefonicznej major Oleg Sidorkin powiedział  

agencji AP, że rebelianci dostali się do Novoazovska. Według  

niego do miasta wjechały dziesiątki czołgów i opancerzonych  

pojazdów. 

W środę separatyści wystrzelili na Novoazovsk  (12 700  

mieszk.) co najmniej 10 pocisków, poinformowała AP. 

4 osoby zostały ranne na skutek ostrzału we wtorek  

poinformował burmistrz. The New York Times  

[http://www.nytimes.com/2014/08/28/world/europe/ukraine- 

russia-novoazovsk-crimea.html?smid=tw-bna] podał, że część  

sił ukraińskich wykonywała manewr „pełnego, chaotycznego  

wycofania" z miasta. 

Tymczasem polski premier Donald Tusk poinformował, że  

otrzymał raport polskiego wywiadu, że na terenie Ukrainy  

działają regularne jednostki wojsk rosyjskich. 

Komitet Matek Żołnierzy  (The Committee of Soldiers' Mothers)w Rosyjskim 

północnym Kaukazie poinformował, że ma liste 400 żołnierzy, którzy zostali 

zabici bądź ranni, ale nie wie gdzie doszło do śmierci bądź gdzie zostali 

ranni. 

Pilot ukraińskiego helikoptera Nadiya Savchenko pojawiła się w sądzie w 

rosyjskim mieście Woroneżu w celu przesłuchania odnośnie jej zatrzymania w 

areszcie pod zarzutem komplikacji w zabiciu 2 rosyjskich dziennikarzy 

telewizyjnych. 

Dowódcy rebeliantów w Doniecku poinformowali rosyjskie media,  

że 129 żołnierzy ukraińskich poddało się w Starobesheve dodając, że nie 

można w pełni zweryfikować tej wiadomości. 

Rebelianci poinformowali, że kolejnych 94 żołnierzy ukraińskich poddało się 

im w mieści Kuteinykove. 

Tymczasem obie strony walczą o kontrole nad miastem Ilovaisk. 

W artykule [http://www.vedomosti.ru/opinion/news/32616101/voyuem-li-my]pod 

tytułem: „Czy my walczymy?" wskazując na przykład pojmanych spadochroniarzy 

jak również tajemniczych pogrzebów rosyjskich żołnierzy, z których 

niektórzy zgodnie z informacjami mieli zginąć podczas ćwiczeń. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28951319 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28951319
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AFGANISTAN, Audyt dotyczący nieprawidłowości, który miały mieć  

miejsce podczas wyborów prezydenckich odbył się ponownie, ale  

bez udziału obserwatorów z obu obozów do których należą  

kandydaci 

 

Kandydat na prezydenta Abdullah Abdullah wycofał swoich obserwatorów po 

ogłoszeniu podejrzeń, że doszło do oszustwa. 

Zespół wysłany przez jego rywala Ashraf Ghaniego poinformował o wycofaniu 

się mówiąc, że uczynił tak na prośbę ONZ. 

Zarówno A. Abdullah jak i A. Ghani ogłosili swoje zwycięstwo w czerwcowym 

głosowaniu i obaj uznali, że doszło do nadużyć. 

Obaj kandydaci zgodzili się na utworzenie rządu jedności narodowej ale jak 

dotąd nie udało im się osiągnąć porozumienia. 

Audyt wszystkich 8 milionów głosów oddanych w czerwcu rozpoczął się miesiąc 

temu i może zając kilka tygodni. 

 

Sylwetki kandydatów: 

 

Ashraf Ghani  

 

Technokrata i były pracownik Banku Światowego. Otwarty na  

rozmowy z Talibami. 

Prowadzi w południowych prowincjach zdominowanych przez  

Pashtunów. 

Wspierany przez Rashid Dostum, byłego uzbeckiego przywódcy wojskowego 

oskarżanego o łamanie praw człowieka. 

Ma poparcie Qayyum Karzai brata prezydenta  Karzaia 

 

Abdullah Abdullah 

 

Były antysowiecki członek ruchu oporu. 

Ostrożny w rozmowach z Talibami. 

Popierany przez Atta Mohammad gubernatora Balkh rywala Dotsuma. 
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Ma poparcie Mohamed Mohaqiqa silnego przywódcy etnicznych  

Hazarów (Hazaras). 

 

Zdaniem Dawooda Azami z BBC należy być optymistycznym gdyż  

obaj zgodzili się ze Stanami Zjednoczonymi zezwalając siłom  

zagranicznym na pozostanie w Afganistanie po roku 2014. 

Obóz A. Ghaniego jest niechętny aby oddać zbyt wiele władzy  

osobie prezydenta.  

Sytuacja na szczycie władzy przekłada się na gospodarkę i jest  

także wykorzystywana przez Talibów, którzy przeprowadzili  

jeden ze swoich największych ataków od momentu odsunięcia ich  

od władzy w 2001 roku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28941526 

 

 

Epidemia Eboli: Nigeria zamyka szkoły aż do października 

(Ebola outbreak: Nigeria closes all schools until October) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28950347 

 

Czy fast food-y wywołują u nas depresję?(Is fast food making us depressed) 

http://www.bbc.com/future/story/20140826-is-fast-food-making-us-

depressed 

 

Władze Francji formalnie rozpoczęły śledztwo dotyczące  

zaniedbania popełnionego przez Christine Lagarde szefową  

Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) 

(French authorities have formally opened a negligence  

investigation into Christine Lagarde, the head of the  

International Monetary Fund (IMF)) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28948925 

 

26.VIII 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28941526
http://www.bbc.com/news/world-africa-28950347
http://www.bbc.com/future/story/20140826-is-fast-food-making-us-depressed
http://www.bbc.com/future/story/20140826-is-fast-food-making-us-depressed
http://www.bbc.com/news/world-europe-28948925
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KRYZYS UKRAIŃSKI, Rosyjscy żołnierze pojmani na wschodzie kraju 

przekroczyli granicę rosyjsko-ukraińską przez przypadek, cytuje się 

rosyjskie źródła wojskowe 

 

Ukraina pokazała wideo na którym są nagrani schwytani spadochroniarze. 

Wydarzenie ma miejsce gdy na Białorusi odbywają się pierwsze dwustronne 

rozmowy pomiędzy przywódcami Ukrainy i Rosji. 

Źródło rosyjskiego ministra obrony cytowane przez agencję RIA  

Novosti informuje: „Żołnierze naprawdę brali udział w patrolu  

na granicy rosyjsko-ukraińskiej, przekroczonej przypadkowo w nieoznakowanym 

miejscu i jak dotąd wiemy nie okazali oporu wojskom ukraińskim kiedy 

zostali zatrzymani". 

Źródło podaje, że około 500 ukraińskich żołnierzy przekroczyło granicę w 

różnym okresie czasu, dodając: „Nie informowaliśmy o tym opinii. 

Pozwoliliśmy na powrót tym wszystkim, którzy chcieli dostać się do 

bezpiecznego miejsca. 

Służby bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały, że schwytały 10  

spadochroniarzy w pobliżu wioski Dzerkalne około 50 km na  

południowy-wschód od zajmowanego przez rebeliantów Doniecka i  

około 20 km od granicy z Rosją. 

Rzecznik armii ukraińskiej Andriy Lysenko poinformował, że:  

„To nie był pomyłka, ale wykonywano specjalną misję". 

Ukraińska telewizja poinformował, że schwytani należą do 31 regimentu 98 

Syirskiej dywizji powietrznej. 

Zacytowała jednego z mężczyzn znanego jako sierżant Andrei Generalov, który 

powiedział: „Przestańcie wysyłać naszych chłopców. Po co? To nie jest nasz 

wojna. Gdyby nas tu nie było nic z tych rzeczy by się nie wydarzyło”. 

W poniedziałek Ukraina poinformowała, że kolumna wozów pancernych 

przekroczyła granicę na południowym wschodzie kraju wywołując walki w 

pobliżu Novoazovska. 

We worek A. Lysenko poinformował, że we wtorek siły ukraińskie zniszczyły 

12 opancerzonych transporterów żołnierzy piechoty. 12 żołnierzy ukraińskich 

zginęło w ciągu minionych 24 godzin. 

Dodał, że 4 strażników granicznych zginęło na skutek ostrzału z rosyjskich 

helikopterów Mi-24. 

 

Tymczasem ukraiński prezydent Petro Poroshenko i prezydent Rosji Władymir 

Putin spotkali się za zamkniętymi drzwiami aby przedyskutować obecny kryzys 

w stolicy Białorusi - Mińsku. 

Jak dotąd nie ujawniono szczegółów spotkania. 
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Szczyt odbywa się pod auspicjami kierowanemu przez Rosję Eurasian Customs 

Union do którego należą również Biłoruś i Kazachstan. 

Uczestniczą w nim również starsi przedstawiciele UE. 

P.Poroshenko i W. Putin spotkali się wcześniej krótko w czerwcu podczas 

obchodów rocznicy lądowania Aliantów w Normandii 

  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28934213 

 

 

KRYZYS W LIBII, Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych  

informują, że Egipt oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (United  

Arab Emirate)  stoją za atakami z powietrza w kraju w  

minionym tygodniu, które były wymierzone przeciwko oddziałom milicji 

powiązanych z islamistami 

 

Ataki powietrzne na pozycję islamskich bojowników  wokół  

międzynarodowego lotniska w Trypolisie zostały przeprowadzone  

przez myśliwce Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które mają  

swoje bazy w Egipcie. 

Władze Egiptu zaprzeczyły, że brały w tym udział i nie ma  

także żadnego bezpośredniego komentarza ze strony UAE. 

Ataki nie powstrzymały bojowników przed zajęciem Misraty i  

innych miast, którzy działają  pod sztandarem Libijskiego Świtu (Libya 

Dawn) oraz skupiają grupy islamskie przejmujące lotnisko od milicji od 

Zintan, który kontrolował je od 2011  

roku. 

Rana Jawad z BBC informuje, że sojusz Misraty obecnie kontroluje stolicę 

ponieważ ich rywale wycofali się z miasta. 

Podczas ponad miesięcznych walk zginęły setki ludzi a lotnisko zostało 

zniszczone. 

Pierwszy atak z powietrza miał miejsce 18 sierpnia i był wymierzony w mały 

skład broni oraz inne pozycje milicji. Mówi się o 6 osobach zabitych. 

Następnie w sobotę myśliwce zbombardowały wyrzutnię rakiet, pojazdy 

wojskowe i magazyny kontrolowane przez milicję, na skutek czego zginęło co 

najmniej kilkanaście osób. 

W poniedziałek Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania  

wydały wspólne oświadczenie 

[http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/230863.htm]  

potępiające „zewnętrzną interwencję"   w Libii. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28934213
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Barbara Plett Usher z BBC w Waszyngtonie uważa, że atki powietrzne 

spowodowały powstanie kolejnego pola bitwy w regionalnej walce o władzę 

pomiędzy arabskimi autokratami a ruchami islamskimi. 

Katar dostarczył broń i pieniądze dla sił islamskich w Libii i gdzie 

indziej, uważa a Egipt i UAE wraz z Arabią Saudyjską próbują zapobiec 

militarnym postępom islamistów. 

Do walk i przemocy doszło w Libii ostatnio pomiędzy rywalizującymi grupami, 

które doprowadziły  do obalenia Maamara Kadafiego w powstaniu w 2011 roku. 

Wojsko i milicja Libii pozostaje słaba w porównaniu z siłami   

milicji. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28933070 

 

Centrum żydowskie w hinduskim mieście Bombaju zostało  

powtórnie otwarte 6 lat po tym jak stało się obiektem ataku  

przez uzbrojonych napastników, którzy wtargnęli do miasta(A Jewish centre 

in the Indian city of Mumbai has reopened, nearly six years after it was 

stormed by gunmen who attacked the city) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-28933438 

 

Czyszczenie śmietnika w Mali (Cleaning up Mali's rubbish) 

http://www.bbc.com/news/business-28840586 

 

 

25.VIII 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Przedstawiciele armii ukraińskiej poinformowali, że 

doszło pomiędzy nimi a pojazdami opancerzonymi rebeliantów, które 

przyjechały z Rosji i skierowały się do portu w Mariupolu na południowym 

wschodzie do walki 

Mariupol jest głównym portem na Morzu Azowskim i jest w rękach ukraińskich 

sił rządowych, które wyparły rebeliantów z miasta w czerwcu po kilku 

tygodniach walk. 

Jeden z dowódców powiedział, że rebelianci mogą próbować otworzyć nowy 

południowy front. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28933070
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-28933438
http://www.bbc.com/news/business-28840586


  POLSKI PORTAL 1-31 sierpień  2014                                                                                                                                                     (nr 17)                                                                                                                                                        
27 
 

Rosja nie skomentowała wydarzenia. 

Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział, że nie wiadomo mu nic o 

rzekomym wtargnięciu na Ukrainę. 

Poinformował także o wysłaniu wiadomości do ministra spraw zagranicznych o 

zorganizowaniu nowego konwoju z pomocą ze strony Rosji 

Prezydenci Ukrainy i Rosji mają się spotkać w Mińsku na Białorusi we 

wtorek, aby przeprowadzić rozmowy dotyczące kryzysu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28924945 

 

KONFLIKT W GAZIE: Izrael poinformował, że zamknął przejście graniczne w 

Erez po tym jak zostało ono ostrzelane z terytorium Gazy wyniku czego 4 

osoby zostały ranne 

 

Przejście jest używane przez pracowników pomocy, dziennikarzy  

i Palestyńczyków, którzy mają pozwolenia wydane przez Izrael umożliwiające 

wejście oraz opuszczenie Gazy. 

Tymczasem na skutek ataków izraelskich w północnej Gazie zginęła matka i 

trójka dzieci, podały miejscowe źródła. 

Do ponownych walk doszło we wtorek po tymczasowym zawieszeniu broni, które 

miało doprowadzić do podpisania długoterminowego pokoju. 

Strona izraelska informuje, że od soboty z Gazy wystrzelono co najmniej 50 

pocisków. 

Jej zdaniem kontynuowano ataki na cele Hamasu. 

W wyniku jednego nich zginął Mohamed al-Oul, który był odpowiedzialny za 

finanse Hamasu uważają przedstawiciele IDF (Sił Obronnych Izraela). Hamas 

jak dotąd nie skomentował atak i śmierci Mohameda al-Oula.  

 

Poprzedniego dnia 22 osoby zostały ranne kiedy 12 piętrowy blok, zdaniem 

Izraela centrum dowodzenia Hamasu, został trafiony 2 pociskami 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28919687 

 

 

Rząd Mozambiku podpisał zawieszenie broni z opozycyjną partią Renamo, aby 

zakończyć walki przed wyborami w październiku 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28924945
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28919687
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(The government of Mozambique has signed a ceasefire with the  

Renamo opposition party in a bid to end hostilities ahead of  

elections in October) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28923524 

 

 

Roche kupuje amerykańską firmę biotechnologiczną InterMune za  

5 miliardów funtów 

(Roche buys US biotech firm InterMune for L5bn) 

http://www.bbc.com/news/business-28921814 

  

W czasie swojej 60 letniej kariery nieustający w działaniu  

Richard Attenborough stał się jednym z angielskich najbardziej znanych 

aktorów i reżyserów: człowiekiem wdzięku, talentu i staroświeckich 

liberalnych zasad 

(During a career spanning 60 years, the irrepressible Richard Attenborough 

became one of Britain's best-known actors and directors: a man of charm, 

talent and old-fashioned liberal principles) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-11230065 

 

24.VIII 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Prorosyjscy separatyści zorganizowali paradę w Doniecku 

prowadząc pojmanych żołnierzy wojsk rządowych 

 

Ukraińscy żołnierze przeszli przez centrum miasta. Tłumy ludzi ustawionych 

wokół ulic krzyczały „faszyści" na przechodzących jeńców. Niektórzy rzucali 

butelki na pojmanych , poinformowała agencja Reuters. 

Do wydarzenia doszło kiedy Ukraina poinformowała, że wyda 3 miliardy 

dolarów na wyposażenie armii aby walczyć z rebeliantami. 

Środki mają zostać wydane w latach 2015-2017. 

Prezydent Petro Poroshenko wystąpił przed paradą wojskową, aby uczcić Dzień 

Niepodległości w Kijowie. 

W uroczystości uczestniczyło setki maszerujących żołnierzy oraz sprzęt 

wojskowy. Niektórzy określają to jako nieodpowiednie gdyż Ukraina prowadzi 

wojnę. 

W Odessie odbywa się parada okrętów.  

http://www.bbc.com/news/world-africa-28923524
http://www.bbc.com/news/business-28921814
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-11230065
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Obecne parady są pierwsze od 2009 roku kiedy poprzedni prorosyjski 

prezydent Wiktor Janukowycz zniósł je. 

Do tej pory na skutek walk zginęło ponad 2000 osób a około 330 000 osób 

opuściło swoje domy. 

W sobotę Niemcy przekonywały obie strony konfliktu do zawieszenie broni 

ostrzegając, że na Rosję mogą spaść kolejne sankcje w związku z jej 

zaangażowaniem zbrojnym na Ukrainie. 

Tymczasem ciężarówki z nieuatoryzowanego konwoju rosyjskiego, które 

wjechały na tereny wschodniej Ukrainy wróciły do Rosji. 

Negocjacje pomiędzy prezydentem P. Poroshenko, prezydentem Rosji W. Putinem 

oraz przedstawicielami UE mają się odbyć we wtorek w Mińsku. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28919683 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE, Trzęsienie ziemi o sile 6.0 miało miejsce  

w Kalifornii 

 

USGS poinformowało, że doszło do niego o 03:20 czasu lokalnego (10:20 GMT) 

6 kilometrów (4 mil) na północny zachód od miasta American Canyon na 

głębokości 6,7 mili. 

 

W rejonie Napa słynącym z produkcji wina a zarazem rejonem turystycznym 87 

osób zostało hospitalizowanych. 

Gubernator Kalifornii Jerry Brown ogłosił stan wyjątkowy w celu walki ze 

skutkami trzęsienia. 

Władze w Napa poinformowały w oświadczeniu 

[http://www.cityofnapa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=182

9:earthquake-status-report-as-of-1pm&catid=1:latest], że trzęsienie ziemi -  

uważane za największe w rejonie od 25 lat zniszczyło 4  

mobilne domy i zburzyło 16 budynków a także spowodowało około 50 przerw 

linii gazowych oraz około 30 wycieków w magistrali wodnej.  

Operacja oczyszczania miasta rozpocznie się w poniedziałek. 

Do pory wieczornej w niedzielę informowano, że od 11 000 do 15 000 ludzi 

pozostaje bez prądu. 

Co najmniej 33 budynki w mieście zamieszkanym przez 77 000 osób mają status 

niebezpiecznych do zamieszkania. 

Świadkowie informują, że trzęsienie ziemi trwało 50 sekund. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28919683
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Centrum trzęsienia znajdowało się 51 mil od Sacramento i około 30 mil na 

północny wschód od San Francisco. 

Kalifornia jest położona na geologicznym uskoku San Andreas, który tworzy 

tektoniczną granicę pomiędzy Płytą Pacyfiku a Płytą Ameryki Północnej, 

dwóch ogromnych ruchomych platform, które tworzą skorupę ziemską. 

Trzęsienie ziemi do którego doszło w 1906 roku zniszczyło San Francisco. 

W 1989 roku silne trzęsienie ziemi dotknęło San Francisco powodując śmierć 

pond 60 osób i raniąc setki.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28918600 

 

 

 

KONFLIKT w SYRII: Bojownicy  Państwa Islamskiego zajęli kluczową rządową 

syryjską bazę powietrzną Tabqa 

Baza powietrzna Tabqa była ostatnim bastionem rządu Bashar al-Assda w 

prowincji Raqqa. 

Telewizja państwowa poinformowała, że siły rządowe  

„ewakuowały" bazę. 

Baza leży około 45 kilometrów od miasta Raqqa głównego ośrodka PI i jak się 

sądzi znajdują się w niej dziesiątki samolotów, helikopterów, czołgów i 

artylerii. 

 

Na skutek ostatnich walk po obu stronach zginęły setki osób. 

 

ONZ informuje, że do kwietnia w trzyletnim konflikcie w kraju  

zginęło ponad 191 000 osób 

 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28918792 

 

 

Syria: The story of the conflict  

[http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868] 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28918600
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28918792
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Timeline: From Syria to Iraq 

[http://www.bbc.com/news/world- 

middle-east-28850956] 

 

In their own words: Chemical attack survivors 

[http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28870611] 

 

Interactive: The rise of Islamic State 

[http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28116033] 

 

Analysis: Nature of IS threat[http://www.bbc.com/news/world- 

middle-east-28896348] 

 

Wulkan na Islandii: Obniżono poziom niebezpieczeństwa dla  

lotów spowodowanych zagrożeniem ze strony  wulkanu  

Bardarbunga  

(Iceland volcano: Aviation risk level from Bardarbunga lowered) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28917495 

 

 

23.VIII 

KONFLIKT IRACKI, ONZ wezwała do podjęcia działań, które  

zapobiegną potencjalnej masakrze do której może dojść w Amerli  

mieście na północy kraju 

 

Specjalny reprezentant Nickolay Mladenov poinformował, że  

jest „poważnie zaniepokojony" raportami, które mówią na temat  

warunków, w których żyją mieszkańcy miasta. 

Amerli po oblężeniu przez Państwo Islamskie  

[http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-28881417] przez  

2 miesiące nie ma elektryczności, wody pitnej oraz brakuje mu  

żywności i lekarstw. 

Większość mieszkańców miasta należą do Turkmeńskich Shia  

uważanych za apostatów przez PI. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28917495
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W piątek najbardziej wpływowy duchowny Shia Wielki Ayatollah  

Ali al-Sistani wyraził zaniepokojenie losem mieszkańców  

Amerli. 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy bojownicy PI zajęli znaczne  

tereny Iraku i Syrii. 

Od 8 sierpnie lotnictwo Stanów Zjednoczonych przeprowadziło  

94 ataki z powietrza w celu wsparcia oddziałów kurdyjskich i irackich 

walczących z bojownikami. 

Tymczasem w sobotę zamachowiec samobójca wysadził się w centrum Bagdadu 

zabijając co najmniej 9 osób i raniąc co najmniej kilka innych. 

W kurdyjskim mieście Kirkuk co najmniej 18 osób zginęło w zamachach 

bombowych. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28910674 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Wszystkie ciężarówki z nieautoryzowanego  

konwoju rosyjskiego przekroczyły z powrotem granicę ukraińsko-  

rosyjską 

Konwój wrócił z Ługańska, który jest w rękach prorosyjskich  

separatystów. Kijów i Zachód boi się, że ciężarówki mogą  

przewozić uzbrojenie dla separatystów. 

 

Rosja informuje, że ciężarówki przywiozły generatory oraz  

jedzenie. 

Obserwatorzy z OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) 

informują, że nie ma informacji o tym co większość konwoju - ponad 200 

pojazdów wiozła. 

Szef misji OSCE  Paul Picard powiedział BBC, że tylko 37  

pierwszych ciężarówek zostało sprawdzonych przez Czerwony Krzyż zanim 

wyruszyły w podróż. 

Tymczasem Ukraina ma uzyskać 500 mln euro pożyczki od Niemiec  powiedziała 

kanclerz Angela Merkel w Kijowie. 

Pieniądze mają zostać wykorzystane do odbudowy zniszczonej infrastruktury 

kraju. 

Kolejne 25 milionów euro ma pomóc uchodźcom powiedziała w Kijowie  A. 

Merkel na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Petro 

Poroshenko. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28910674
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W wyniku 4 miesięcy walk na wschodniej Ukrainie zginęło ponad 2000 osób a 

ponad 330 tysięcy opuściło swoje domy 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28910215 

 

LIBIA, Sądzi się, że kilkadziesiąt ludzi zginęło po tym jak łódź z 

emigrantami zatonęła w pobliżu wybrzeża kraju 

 

Według źródeł na pokładzie było co najmniej 170 pasażerów, ale jak dotąd 

straż przybrzeżna uratowała tylko 17 osób 

Tymczasem niezidentyfikowane samoloty zbombardowały pozycje bojowników w 

pobliżu lotniska w Trypolisie zabijając co najmniej 10 osób. 

W Libii jest niespokojnie odkąd rozpoczęły się walki pomiędzy grupami 

rywalizujących bojowników, którzy wywołali powstanie  

przeciwko Muamarowi Kadafiemu. 

Walki koncentrują się wokół lotniska oraz we wschodnim mieście  

Bengazi. 

Ponad trzy lata temu kiedy obalono i zabito Kadafiego policja i wojsko jest 

słabe w porównaniu z ugrupowaniami milicji, które kontrolują duże części 

kraju. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28913436 

 

 

KONFLIKT W GAZIE: Prezydent Palestyny Mahmoud Abbas wezwał Izrael I Hamas 

do podjęcia nowych rozmów w Egipcie 

 

Minister spraw zagranicznych Egiptu powiedział, że jest gotów do mediacji i 

wezwał do natychmiastowego rozejmu. 

Poprzednie zawieszenie broni zakończyło się we wtorek.  

Pracowni służb zdrowia poinformowali, że w niedzielę co najmniej 10 

mieszkańców Gazy zostało zabitych w tym dwójka dzieci. Kolejnych 22 zostało 

rannych kiedy 12 piętrowy blok, według Izraela centrum dowodzenia Hamasu, 

został zniszczony. 

W ciągu ostatnich kilku tygodni zginęło ponad 2090 Palestyńczyków, głównie 

cywilów oraz 67 Izraelczyków głównie żołnierzy. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28910215
http://www.bbc.com/news/world-africa-28913436
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Strona izraelska informuje, że od czasu zakończenia ostatniego rozejmu na 

terytorium kraju spadło 525 rakiet a 69 zostało przechwyconych przez jego 

system obrony rakietowej Iron Dome. 

Przedstawiciele izraelskich Sił Obronnych (IDF) informują, że 

przeprowadzili około 60 nalotów w niedzielę a na Izrael spadło 70 rakiet i 

pocisków moździerzowych. 

W piątek w mieście w pobliżu Gazy został zabity 4 letni chłopiec izraelski. 

 

W wywiadzie z Yahoo News przywódca Khaled Meshaal odrzucił oskarżenie, że 

jego organizacja atakuje osoby cywilne [http://news.yahoo.com/hamas-leader-

-don-t-compare-us-to-isil-193125056.html]. 

„Próbujemy atakować cele wojskowe i bazy izraelskie. Ale przyznajemy mamy 

problemy . Nie mamy broni takiej jaką dysponuje nasz wróg... tak więc 

celowanie jest utrudnione".- dodał. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28912675 

 

Co najmniej 25 osób zginęło w wypadku do którego doszło w kopalni złota w 

Republice Środkowoafrykańskiej, podają źródła) 

(At least 25 people have died in a gold mine collapse in the  

Central African Republic, officials say) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28911338 

 

Max More po swojej śmierci będzie miał zamrożony  mózg i nie jest on jedyną 

osobą. Rose Eveleth pyta się go o cel i w jaki sposób dziwna procedura 

zamrażania ciał ludzkich wygląda. 

(Max More will have his brain frozen after he dies, and he’s  

not alone. Rose Eveleth asks him why he signed up – and how  

the strange procedure of cryopreserving bodies actually works.) 

http://www.bbc.com/future/story/20140821-i-will-be-frozen-when-i-die 

  

Kryzys Ebola: Wybrzeże Kości Słoniowej zamyka granice lądowe 

(Ebola crisis: Ivory Coast closes land borders) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28913253 

  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28912675
http://www.bbc.com/news/world-africa-28911338
http://www.bbc.com/future/story/20140821-i-will-be-frozen-when-i-die
http://www.bbc.com/news/world-africa-28913253
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Islandia ogłosiła czerwony alarm dla linii lotniczych po tym  

jak pojawiły się przesłanki, że może dojść do erupcji pod  

największym lodowcem kraju Vattnajokull 

(Iceland has issued a red alert to aviation after indications  

of a possible eruption under the country's biggest glacier,  

the Vattnajokull) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28913165 

 

 

22.VIII 

UKRAINA, Przedstawiciele Czerwonego Krzyża informują, że ukraińscy celnicy 

rozpoczęli sprawdzanie rosyjskich ciężarówek wiozących pomoc dla cywilów we 

wschodniej Ukrainie, które wciąż oczekują na granicy 

 

Rosyjski konwój składa się z 270 ciężarówek. 

Tymczasem ukraiński dziennikarz pokazał zdjęcia rosyjskich pojazdów  

[https://www.facebook.com/bochkala] opancerzonych oraz dokumentów 

znalezionych w Ługańsku. 

Relacja dziennikarza ukraińskiego została odrzucona przez rosyjskiego 

ministra obrony. 

Zdjęcia Romana Bochkala pokazały rosyjski transporter opancerzony  BMD-2 

oraz dokumenty należące do rosyjskiej  jednostki powietrznodesantowej z 

Pskowa. 

Minister obrony Rosji powiedział, że raport został „sfabrykowany" ponieważ 

pokazane dokumenty są stare i nie są używane przez armię rosyjską 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28882719 

 

Malezyjczcy uczcili momentem ciszy przybycie 20 szczątków ofiar samolotu 

MH17, który rozbił się na Ukrainie w lipcu 

(Malaysians observed a moment of silence following the arrival in Kuala 

Lumpur of the bodies of 20  

 

Malaysian victims of Flight MH17 that crashed in Ukraine in July) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28891322 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28913165
http://www.bbc.com/news/world-europe-28882719
http://www.bbc.com/news/world-asia-28891322
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Bojownicy Państwa Islamskiego stwarzają "większe zagrożenie dla USA" 

(Islamic State militants pose 'biggest threat' to US) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28891325 

  

 

Richard Dawkins: "Jest" niemoralne aby nie poddać aborcji płód z zespołem 

Downa 

(Richard Dawkins: 'Immoral' not to abort Down's foetuses) 

http://www.bbc.com/news/blogs-ouch-28879659  

 

 

Jaka jest główna przyczyna, że mężczyźni płacą za seks 

(What are the main reasons men pay for sex?) 

http://www.bbc.com/news/magazine-28850239 

 

 

15 sierpień (piątek) – 21 sierpień (czwartek) 2014 

21.VIII 

KRYZYS W GAZIE: Izrael zabił trzech głównych dowódców Hamasu 

 

Mohammed Abu Shamala, Mohammed Barhoum i Raed al-Attar zginęli na skutek 

ataku na południowe miasto Rafah gdzie źródła palestyńskie informują o co 

najmniej 10 zabitych. 

Do ponownego wybuch przemocy pomiędzy dwiema stronami doszło we wtorek po 

tym jak nie udało się doprowadzić do końca rozmów na temat długotrwałego 

rozejmu. 

Na skutek 6 tygodni walk zginęło co najmniej 2138 ludzi w przeważającej 

mierze Palestyńczyków w tym najwięcej cywilów przy 67 zabitych pos tronie 

Izraela głównie żołnierzy. 

W ciągu ostatniej doby na skutek ataku Izraela zginęło 4 Palestyńczyków 

podczas ceremonii pogrzebowej na cmentarzu poinformowali przedstawiciele 

służ medycznych agencję AFP. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28891325
http://www.bbc.com/news/blogs-ouch-28879659
http://www.bbc.com/news/magazine-28850239
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Co najmniej 6 Palestyńczyków zginęło (w tym 4 dzieci) w ataku na północne 

miasto Beit Lahiya, podaje AFP. 

 

Yolande Knell z BBC informuje, że trzej zabici przywódcy Hamasu mieli 

kluczową rolę w przeprowadzaniu operacji związanych z przemytem, budową 

tuneli oraz schwytaniem izraelskiego żołnierza Gilad Shalit  w 2006 roku. 

Władze Gazy informują, że od czasu przerwania tymczasowego zawieszenia 

broni zginęło 54 Palestyńczyków 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28876821 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI: Czerwony Krzyż wydał instrukcję kierowcom rosyjskich 

ciężarówek stojącym na granicy tak więc będą oni mogli dostarczyć pomoc 

ludności cywilnej 

Ministerstwo rosyjskie poinformowało, że kierowcy mają przyjechać 

bezpośrednio do punktów dystrybuujących pomoc bez zatrzymywania. 

Są oczekiwane w Ługańsku, oblężonym mieście gdzie trwa ciężki ostrzał sił 

ukraińskich. 

Przez cały cas ma towarzyszyć eskorta Czerwonego Krzyża przy czym na jedną 

ciężarówkę ma przypadać jeden kierowca. 

Nie wiadomo kiedy ciężarówki będą mogły przekroczyć granicę. Stoją tutaj od 

kilku dni. Opuściły Moskwę  12 sierpnia zabierając 2 000 ładunku i 

zatrzymały się w poblizu miasta Kamensk-Shakhtinsky. 

Sytuacja jest skomplikowan gdyż punkt kontrolny w  Izvaryne jest 

kontrolowany przez rebeliantów, którzy zajmują także Ługańsk. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28870974 

 

 

Wojsko amerykańskie próbowało uwolnić Foleya, ale bez skutku 

(US military tried but failed to free Foley) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28875827 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28876821
http://www.bbc.com/news/world-europe-28870974
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28875827
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ONZ rozpoczyna dużą akcję zrzutów w Iraku 

(UN begins huge aid drop in Iraq) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28868392 

  

 

Islandia ewakuuje teren wokół wulkanu Bardarbunga 

(Iceland evacuates area near Bardarbunga volcano) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28870969 

  

 

Marina Silva wystartuje w wyborach prezydenckich 

(Marina Silva chosen to run for president in Brazil) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28875205 

  

 

Przywódca tajlandziej junty wojskowej Prayuth Chan-ocha  został mianowany 

premierem 

(Thailand's junta leader Prayuth Chan-ocha has been named the new prime 

minister of the southeast Asian nation) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28876154 

  

 

Zamieszki w Ferguson wywołały falę krytyki  USA 

(Unrest in Ferguson draws attention from the US's critics) 

http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-28845076 

  

 

 

20.VIII 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28868392
http://www.bbc.com/news/world-europe-28870969
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28875205
http://www.bbc.com/news/world-asia-28876154
http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-28845076
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KONFLIKT W GAZIE: Hamas poinformował, że żona i dziecko jego wojskowego 

dowódcy Mohammed Deifa  zostali zabici w wyniku ataku wojskowych sił 

Izraela 

Co najmniej 19 Palestyńczyków zginęło od czasu wznowienia walk we wtorek, 

przy wzajemnych oskarżaniu obu stron o niepowodzenie w rozmowach w Kairze. 

Izrael poinformował o przeprowadzeniu 92 ataków lotniczych w odpowiedzi na 

137 rakiet wystrzelonych w kierunku ich terytorium. 

Sześć tygodni walk doprowadziło do śmierci co najmniej 2103 osób. 

Przedstawiciele Egiptu wyrazili żal z powodu zakończenia 10- dniowego 

okresu spokoju i powiedzieli, że będą próbować zachować trwający rozejm. 

Kevin Connolly z BBC informuje, że atak lotniczy na dom w Gazie, który 

doprowadził do śmierci żony i syna Mohammed Deifa miał doprowadzić do 

zabicia jego samego. 

Dowódca zbrojnego skrzydła Hamasu Izz al-Din al-Qassam Brigades przeżył już 

kilka prób zabicia go przez Izraelczyków, ale pozostawiło to kilka 

poważnych ran u niego. 

Minister spraw wewnętrznych  Gideon Saar poinformował, że atak był 

usprawiedliwiony ponieważ Mohammed Deif jest osobiście odpowiedzialny za 

kilkadziesiąt zabójstw. 

Przywódca Hamasu Mohammed Deif 

Jest przywódcą  of Izz al-Din Qassam Brigades od 2002 roku 

Jest najbardziej poszukiwanym przez Izrael bojownikiem Hamasu 

Urodził się w Khan Younis na początku lat 60-tych 

W 1989 był w więzieniu w Izraelu 

Oskarża się go o kilkadziesiąt zabójstw w tym organizowanie samobójczych 

zamachów bombowych  od 1996 roku. 

Stracił oko i kończyny na skutek prób zabicia go 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28862595 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI: Zaciekłe walki pomiędzy separatystami a wojskami 

rządowymi w mieście Ilovaisk 

Przedstawiciele ukraińskich sił bezpieczeństwa poinformowali, że miasta 

znajduje się pod ich kontrolą, ale rebelianci twierdzą, że odparli atak. 

W ciągu minionej doby zginęło 9 żołnierzy ukraińskich zginęło informują 

władze w tym Amerykanin z obywatelstwem ukraińskim. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28862595
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Na skutek walk w rejonie Doniecka zginęło 34 cywilów i 29 zostało rannych 

we wtorek, informują źródła lokalne. 

Dodatkowo ludność cywilna zmaga się z problemem zaopatrzenia w podstawowe 

produkty. 

Ilovaisk jest miastem zamieszkiwanym przez 16 000 mieszkańców leżącym na 

południowy wschód od Doniecka i jednocześnie ważnym węzłem kolejowym. 

Regularne odziały i bataliony ochotnicze odparły trzy kontraataki ze strony 

rebeliantów od momentu wejścia do Ilovaiska w poniedziałek wieczorem, 

poinformowano na stronie internetowej gwardii narodowej. Rebelianci użyli 

artylerii i czołgów, czytamy na stronie. Pośród zabitych jest Ukraiński- 

Amerykanin znany jako „Franko" poinformował Anton Herashchenko doradca 

ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych. 

Franko, jak poinformował był Amerykaninem, który odbył wojskowe szkolenie i 

mieszkał na Ukrainie przez 10 ostatnich lat oraz uzyskał obywatelstwo 

ukraińskie. 

Tymczasem zastępca premiera samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej  

Andrei Purgin cytowany przez rosyjskie media poinformował, że ludzie 

cierpią głód gdyż w miejscowych sklepach brakuje żywności i lekarstw. 

Znacznie gorsza sytuacja panuje jednak   w Ługańsku gdzie od 18 dni nie ma 

bieżącej wody, elektryczności i nie działają telefony komórkowe . 

Jednocześnie kontrowersyjny rosyjski konwój z pomocą humanitarną dla 

Ługańska pozostaje na granicy z Rosją w oczekiwaniu na wynik negocjacji. 

Co najmniej 2119 osób zginęło i 5043 zostało rannych od połowy kwietnia 

czytamy w raporcie ONZ z 7 sierpnia. W rejonie Doniecka zginęło 951 

cywilów, informują miejscowe władze. 

155 800 opuściło swoje domy na Ukrainie a co najmniej 188 000 tysięcy 

uciekło do Rosji 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28866283 

 

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama powiedział, że egzekucja 

amerykańskiego dziennikarza James Foleya jest „aktem przemocy, który 

zaszokował cały świat" 

(US President Barack Obama has said the beheading of US journalist James 

Foley is "an act of violence that shocks the conscience of the entire 

world) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28867627 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28866283
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28867627
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Kryzys wirusa Ebola: siły specjalne Liberii nałożyły kwarantannę na 

mieszkańców  

(Ebola crisis: Liberian troops impose slum quarantine) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28865632 

  

Śmierć Michaela Browna: Eric Holder spotkał się z rodziną nastolatka 

(Michael Brown killing: Eric Holder meets teen's family) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28868389 

  

19.VIII 

 

Indie odwołały rozmowy z Pakistanem w sprawie Kaszmiru 

Nastąpiło to po tym kiedy wysoki komisarz w Deli konsultował się z 

przywódcami separatystów w Kaszmirze w związku z odbyciem rozmów, co 

zostało uzgodnione w maju. 

Ministrowie spraw zagranicznych z obu krajów miały się spotkać w 

Islamabadzie aby przedyskutować wznowienie formalnego dialogu. 

Relacje pomiędzy Indiami a Pakistanem wyglądały na korzystne  kiedy nowy 

premier Indii Narendra Modi zaprosił  premiera Pakistanu na uroczystość 

zaprzysiężenia. 

Indie oskarżają Pakistan  o sponsorowanie bojowników w spornym rejonie. 

Ostatnio relacje pogorszyły się po ataku w Bombaju w 2008 roku. 

Kaszmir do którego roszczą sobie prawa oba kraje jest miejscem zapalnym od 

ponad 60 lat. Obaj rywale prowadzili ze sobą 2 wojny i ograniczyły konflikt 

do regionu.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28832477 

 

 

Kurdyjska Peshmerga i oddziały irackie odbiły zaporę w Mosulu z rąk 

bojowników Państwa Islamskiego, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych 

Barack Obama 

B. Obama poinformował, że USA pomogło w operacji. Ataki lotnicze były 

wymierzone w stanowiska bojowników wokół zapory. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28865632
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28868389
http://www.bbc.com/news/world-asia-28832477
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Władze Iraku poinformowały, że zapora została "całkowicie oczyszczona", ale 

bojownicy PI twierdzą, że ciągle jest pod ich kontrolą. 

Zapora, która została zajęta przez bojowników PI 7 sierpnia znajduje się nz 

rzece Tygrys ok 50 km od Mosulu. 

Kontroluje dostawy wody i prądu na tereny północnego Iraku. 

W weekend amerykańskie bombowce, myśliwce i drony przeprowadziły 25 ataków 

a w poniedziałek 15. 

Sekretarz obrony  Michael Fallon powiedział, że misja może trwać miesiącami 

a obecnie zakłada również transport amunicji i broni z innych krajów do 

Peshmerga.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28833519 

 

 

Zawieszenie broni w Gazie „wydłużone o jeden dzień" po przeprowadzonych 

rozmowach w Kairze 

 

Rozejm  potrwa do wtorku (21:00 GMT), aby można było przeprowadzić kolejne 

rozmowy dotyczące długoterminowego porozumienia. 

Według danych do tej pory zginęło 2016 Palestyńczyków i 66 żołnierzy 

izraelskich. 

We wtorek po południu w kierunku Izraele wystrzelono trzy rakiety, które 

wylądowały w okolicach Beersheba powiedział rzecznik IDF. 

Nikt nie odniósł obrażeń. 

Palestyński negocjator Qais Abdul Karim poinformował w niedzielę, że Izrael 

chce gwarancji, że Hamas i inne frakcje w Gazie zostaną rozbrojone. 

Palestyńczycy wzywają Izrael i Egipt do zakończenia blokady Gazy bez 

żadnych dodatkowych warunków, dodał. 

Według źródeł około 16 800 domów w Gazie zostało zniszczonych co dotknęło 

100 000 Palestyńczyków. 

Dodatkowo ponad 100 obiektów należących do ONZ -owskiej  agencji zajmującej 

się uchodźcami palestyńskimi zostało zniszczonych. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28844844 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28833519
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28844844
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http://www.dw.de/pal%C3%A4stinenser-melden-fortschritte-bei-gaza-

verhandlungen/a-17862518 

 

(What happened in the encounter between Officer Darren Wilson and Michael 

Brown? Here is a look at what is known and what remains to be discovered) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28841715 

  

Ferguson: Deutsche Reporter in Handschellen abgeführt 

http://www.dw.de/ferguson-deutsche-reporter-in-handschellen-

abgef%C3%BChrt/a-17862011 

 

 

(Pope lifts beatification ban on Salvadoran Oscar Romero) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28845998 

  

 

Zabawa Ekwadoru z Julianem Assange (Ecuadors Spiel mit Julian Assange) 

http://www.dw.de/ecuadors-spiel-mit-julian-assange/a-17862566 

 

18.VIII 

KRYZYS UKRAIŃSK, Rosyjski minister spraw zagranicznych poinformował, że 

osiągnięto pełną zgodę odnośnie dostarczenia rosyjskiej pomocy humanitarnej 

po rozmowach w Berlinie 

 

Ale Sergei Lavrov powiedział, że nie osiągnięto porozumienia w sprawie 

rozejmu. 

Poinformował o tym fakcie po przeprowadzeniu rozmów  z ministrami spraw 

zagranicznych Ukrainy, Niemiec i Francji w niedzielę. 

 

Duży rosyjski konwój ciężarówek stoi w pobliżu granicy w oczekiwaniu na 

inspekcję . Czerwony Krzyż chce gwarancji bezpieczeństwa zanim cięzarówki w 

jadą na Ukrainę. 

http://www.dw.de/pal%C3%A4stinenser-melden-fortschritte-bei-gaza-verhandlungen/a-17862518
http://www.dw.de/pal%C3%A4stinenser-melden-fortschritte-bei-gaza-verhandlungen/a-17862518
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28841715
http://www.dw.de/ferguson-deutsche-reporter-in-handschellen-abgef%C3%BChrt/a-17862011
http://www.dw.de/ferguson-deutsche-reporter-in-handschellen-abgef%C3%BChrt/a-17862011
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28845998
http://www.dw.de/ecuadors-spiel-mit-julian-assange/a-17862566
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W pobliżu granicy znajdującej się pod kontrolą separatystów niedaleko 

miasta Kamensk-Shakhtinsky znajduje się 270 ciężarówek. 

W niedzielę przedstawiciele Ukrainy poinformowali, że jej siły po raz 

pierwszy od kilku miesięcy poczyniły postępy w mieście Luhańsku. 

Flaga narodowa zawisła na budynku policji, który od miesięcy zanjdował się 

pod kontrolą rebeliantów poinformował rzecznik Ukraińskiej Rady 

Bezpieczeństwa  (Ukrainian Security Council) Andriy Lysenko. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28831574 

 

 

 

Barack Obama: Ataki lotnicze na zaporę w Iraku „posłużą obronie interesów 

Stanów Zjednoczonych" 

 

Utrata zapory w Mosulu, może zagrozić personelowi amerykańskiemu  oraz 

różnych obiektom, w tym ambasadzie w Bagdadzie ostzregł prezydent Atsnaów 

Zjednoczonych w liście do Kongresu. 

Po ostatnich nalotach przedstawiciele Kurdów informują, że teraz prawie w 

całości kontrolują zaporę. 

Jeżeli to zostanie potwierdzone będzie to największa porażka dla Państwa 

Islamskiego od momentu rozpoczęcia przez nich ofensywy w Iraku od czerwca. 

Ten strategiczne ważny obiekt został zajęty przez bojowników PI 8 sierpnia 

i odpowiada za dostarczanie wody i elektryczności do północnego Iraku. 

Stany Zjednoczone poinformowały, że w niedzielę przeprowadziły 14 nalotów i 

zniszczyły 19 pojazdów należących do bojowników PI oraz punkty kontrolne w  

pobliżu zapory. 

Siły kurdyjskie Peshmerga wciąż oczyszczają teren z min i pułapek z terenu 

wokół zapory i całość procesu zajmie kilka godzin, poinformowali 

przedstawiciele Kurdów. 

Tymczasem kraje zachodnie kontynuują dostarczanie pomoc humanitarnej dla 

uchodźców, wielu którzy znaleźli schronienie w rejonie kurdyjskim. 

Bojowników PI oskarża się o masakrę setek ludzi na terenach, które są pod 

ich kontrolą w północnym Iraku i wschodniej Syrii. 

Informuje się, że co najmniej 80 Jazydów zabito w wiosce w Iraku w piątek. 

Bojowników PI oskarża się o zabicie w ciągu  2 tygodni 700 członków 

plemienia w prowincji Syrii Deir Ezzor. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28831574
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Nowy premier Iraku Haider al-Abadi, który pochodzi z plemienia Shia próbuje 

zjednoczyć kraj przeciwko PI i uzyskać zaufanie wyalienowanych Sunnitów 

irackich.  

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28831578 

 

 

KONFLIKT  W GAZIE, Wznowienie rozmów pokojowych w Kairze 

Po zebraniu się zespołów negocjacyjnych w celu przeprowadzenia 

bezpośrednich rozmów w Egipcie premier Izraela Benjamin Netanyahu 

powiedział, że nie zgodzi się na ustępstwa jeśli chodzi o kwestie 

bezpieczeństwa. 

Izrael domaga się kompletnej demilitaryzacji Gazy.  

Poprzednio źródła egipskie i palestyńskie poinformowały, że Izrael zgodził 

się na zwolnienie częściowe zwolnienie blokady Gazy. 

Hamas, który kontroluje Gazę żąda zakończenia blokady terytorium ze strony 

Izraela i Egiptu. 

Od momentu rozpoczęcia konfliktu 8 lipca zgineło ponad 2000 osób, głównie 

Palestyńczyków. 

Obecne zawieszenie broni zaczęło się w czwartek i opiera się na poprzednim 

3 dniowym rozejmie. Wygaśnie o północy  (21:00 GTM) w poniedziałek. 

Według raportów Egipt jest za wydłużeniem obecnego rozejmu, co pozwoliło by 

obu stronom na wznowienie rozmów na temat najtrudniejszych kwestii w 

późniejszym czasie. 

Izrael rozpoczął okupację Gazy w 1967 roku a w 2005 r. wycofał swoich 

żołnierzy i osadników. 

 

Jednak w dalszym ciągu kontroluje większość grani Gazy, zasoby wody oraz 

przestrzeń powietrzną, natomiast Egipt kontroluje granicę południową. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28826341 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28831578
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28826341
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KOREA PŁD., Papież wezwał do zgody ona półwyspie koreańskim  w ostatnim 

dniu swojej wizyty w tym państwie 

 

Przemawiał podczas mszy w głównej katedrze w Seulu, w której uczestniczyła 

panie prezydent Park Geun-hye i uciekinierzy z Korei Północnej. 

Podczas ceremonii w Myeongdong Cathedral Franciszek powiedział, że wszyscy 

Koreańczycy są „braćmi i siostrami, członkami jednaj rodziny, są jednym 

ludem". 

Papież, który w niedzielę beatyfikował 124 Koreańczyków, którzy zginęli na 

skutek prześladowań religijnych w 18 i 19 wieku następnie wyleciał do 

Seulu. W styczniu odwiedzi Filipiny i Sri Lankę. 

W czasie podróży do Rzymu papież wysłał telegram do prezydenta Chin Xi 

Jinping podczas przelotu nad Chinami do Korei Płd w czwartek. 

Watykan i Beijing nie mają formalnych stosunków dyplomatycznych, ale zgoda 

na to aby papież mógł lecieć na terytorium Chin  zostało uznane jako 

potencjalna oznaka ocieplenia. 

Kiedy papież Jan Paweł II odwiedził Koreę Płd. w 1989 roku musiał lecieć 

nad terytorium Rosji, aby przybyć do Korei.  

Uroczystość wizyty papieża zbiegła się z rozpoczęciem ćwiczeń wojskowych 

Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. 

Roczne manewry zwane Ulchi Freedom Guardian potrwają 12 dni i weźmie w nich 

udział 80 000 żołnierzy amerykańskich i koreańskich. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28801253 

  

 

Komentarz: Duszpasterz i krytyk  

(Kommentar: Seelsorger und Kritiker) 

http://www.dw.de/kommentar-seelsorger-und-kritiker/a-17860335 

 

 

Tatuaże stały się bardziej popularne niż kiedykowleiek, ale pracownicy mogą 

zostać zwolnieni albo nie dostaną pracy jeśli zmodyfikowali swoje ciało. 

Niektórzy domagają się ochrony z tego powodu. Czy powinni ją otrzymać? 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28801253
http://www.dw.de/kommentar-seelsorger-und-kritiker/a-17860335
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(Tattoos are more popular than ever, but workers can be dismissed from or 

denied jobs because of their body modifications. Some want protection under 

employment law. Should they get it?) 

http://www.bbc.com/news/magazine-28758900 

 

 

Assagne: “Wkrótce" opuszczę ambasadę 

(Assange: "Werde Botschaft 'bald' verlassen") 

http://www.dw.de/assange-werde-botschaft-bald-verlassen/a-17860331 

 

17.VIII 

KRYZYS UKRAIŃSKI: Rosyjski konwój dojechał do granicy  

kontrolowanej przez prorosyjskich separatystów 

 

Najprawdopodobniej nie przekroczy jednak granicy gdyż Czerwony Krzyż 

poinformował, że nie otrzymał gwarancji aby mógł kontynuować swoją drogę. 

 

Konwój zatrzymał się w pobliżu miasta Kamensk-Shakhtinsky. 

Wcześniej przedstawiciele armii ukraińskiej poinformowali, że separatyści 

zestrzelili myśliwiec w pobliżu Luhanska. 

Pilot katapultował się i jest bezpieczny.Tymczasem źródła bojowników 

informują o śmierci 10 cywilów w Donetsku w ciągu minionych 24 godzin. 

W niedzielę w Berlinie ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, 

Niemiec i Francji mają przeprowadzić rozmowy na temat obecnego kryzysu. 

Dmytro Yarosh poinformował, że Prawy Sektor (Right Sector) rozpocznie 

„kampanię w Kijowie" jeżeli jego żądania w tym uwolnienie zatrzymanych 

członków nie zostaną spełnione w ciągu 48 godzin. 

Wezwał prezydenta Petro Poroshenko do „natychmiastowego wydania rozkazów" 

ministrowi spraw wewnętrznych 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28825307 

 

http://www.bbc.com/news/magazine-28758900
http://www.dw.de/assange-werde-botschaft-bald-verlassen/a-17860331
http://www.bbc.com/news/world-europe-28825307
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http://euromaidanpress.com/2014/08/17/letter-to-the-president-of-

ukraine-from-the-right-sector-military-political-movement/ 

 

 

 

Siły kurdyjskie w północnym Iraku prawie całkowicie kontrolują rejon 

największej zapory w Iraku po wyparciu bojowników Państwa Islamskiego, 

poinformowały władze kurdyjskie 

 

W niedzielę  rano siły lądowe wspierane przez samoloty amerykańskie  

rozpoczęły operację przejęcia zapory w Mosulu. 

Źródła kurdyjskie podały, że próbowano usunąć miny pułapkowe znajdujące się 

na terenie zapory co najprawdopodobniej zajmie kilka godzin. 

Strategicznie ważny obiekt został zajęty przez bojowników PI 7 sierpnia. 

Dostarcza on wodę i prąd do północnego Iraku i była obawa, że bojownicy 

mogą go wykorzystać aby zatopić tereny leżące poniżej. 

Siły Stanów Zjednoczonych informują o zniszczeniu 19 pojazdów należących do 

bojowników PI oraz punktu kontrolnego w pobliżu zapory. 

Tymczasem siły syryjskie dokonały nalotów na bojowników PI w pobliżu ich 

bazy w Raqqa. 

W irackiej prowincji Anbar sunnici wystąpili przeciwko dżihadystom podobnie 

jak w 2007 roku. 

 

Przedstawiciel głównej partii kurdyjskiej Ali Awni powiedział agencji AFP, 

że obecnie walki trwają w pobliżu Tal Kayf. 

Bojownicy PI zostali oskarżeni o dokonanie masakry setek ludzi na terenach, 

które zajęli w północnym Iraku i wschodniej Syrii.   

W piątek co najmniej  80 mężczyzn z plemienia Jazydów zostało zabitych a 

kobiety i dzieci uprowadzono. 

Bojownicy PI są również oskarżeni o zabicie w ciągu 2 tygodni 700 członków 

plemienia, którzy przeciwstawili się im w prowincji Deir Ezzor w Syrii. 

Nowy premier Haider al-Abadi z plemienia Shia próbuje zjednoczyć 

ugrupowania irackie przeciwko bojownikom PI. 

(ż) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28826349 

 

http://euromaidanpress.com/2014/08/17/letter-to-the-president-of-ukraine-from-the-right-sector-military-political-movement/
http://euromaidanpress.com/2014/08/17/letter-to-the-president-of-ukraine-from-the-right-sector-military-political-movement/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28826349
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Nie ma jasnych informacji na temat losu 17 pacjentów chorych zakażonych 

wirusem ebola, którzy zniknęli po tym jak centrum kwarantanny w stolicy 

Liberii zostało splądrowane 

(There are conflicting reports over the fate of 17 suspected Ebola patients 

who vanished after a quarantine centre in the Liberian capital was looted) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28827091 

 

16.VIII 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Nowy przywódca rebeliantów we wschodniej  

Ukrainie w regionie Donetska poinformował, że jego siły składają się m.in, 

z 1200 bojowników, którzy przeszli wojskowe szkolenie w Rosji 

 

Alexander Zakharchenko powiedział, że bojownicy „przez 4 miesiące trenowali 

na terytorium w Federacji Rosyjskiej". 

Jego zdaniem bojownicy mają 150 wozów bojowych w tym czołgi. 

W ostatnim błędnym tłumaczeniu jego słów podano, że A.Zakharchenko 

powiedział pojazdy  były w drodze z Rosji. 

Rosja zaprzeczyła oskarżeniom Zachodu i Ukrainy, że pomoc militarna 

przekroczyła jej granicę. 

Tymczasem w piątek minister obrony Rosji Sergey Shoygu zapewnił swojego 

odpowiednika ze Stanów Zjednoczonych Chuck Hagela, że konwojowi nie 

towarzyszył personel wojskowy ani sam konwój nie miał być użyty jako 

pretekst do wojskowej interwencji. 

Dziennikarze, którzy zostali zaproszeni do inspekcji kilku z 280 ciężarówek  

zawierało pomoc humanitarną ale nie były wypełnione całkowicie w środku. 

A.Zakharchenko, który w minionym tygodniu został premierem samozwańczej 

Donieckiej Republiki Ludowej (Donetsk People's Republic )  wygłosił w 

piątek oświadczenie skierowane do parlamentu umieszczone na YouTube  

[https://www.youtube.com/watch?v=BjAvnUa1Wak] 

Poinformował, że dla rebeliantów walczą „etniczni Ukraińcy" z Rosji, ale 

nie żołnierze wraz z Turkami,  

Serbami, Włochami i Niemcami i nawet 2 Rumunami. Tymczasem w piątek 

kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedział w rozmowie telefonicznej 

prezydentowi Rosji Władymirowi Putinowi „aby przerwał napływ sprzętu 

wojskowego, doradców wojskowych i personelu wojskowego  

przez granicę".  

http://www.bbc.com/news/world-africa-28827091
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28817347 

 

 

Niemcy oskarżone o szpiegowanie J. Kerry i H. Clinton 

(Germany accused of spying on Kerry and Clinton) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28819625 

  

 

Papież Franciszek beatyfikuje 124 męczenników z Korei Płd. 

(Pope Francis beatifies 124 South Korean Catholic martyrs) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28814553 

  

 

Policja do tłumienia zamieszek starła się z kilkudziesięcioma prtestującymi 

w Ferguson w stanie Missouri, w związku ze wzrostem napięcia po 

postrzeleniu czarnego nastolatka przez policję 

(Riot police have confronted dozens of protesters in Ferguson, Missouri, as 

tensions again rose over the shooting of a black teenager by police there) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28814493 

 

15.VIII 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Przedstawiciele władz informują, że wojska ukraińskie 

częściowo zniszczyły kolumnę pancerną, która przybyła z Rosji, kiedy 

budzący kontrowersje rosyjski konwój z pomocą wciąż czeka przy granicy 

 

Minister obrony Rosji zaprzeczył, że żadna taka kolumna nie wjechała na 

Ukrainę. 

Ukraiński prezydent Petro Poroshenko poinformował na swojej 

stronie[http://www.president.gov.ua/en/], że rozmawiała w sprawie incydentu 

z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28810622 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28817347
http://www.bbc.com/news/world-europe-28819625
http://www.bbc.com/news/world-asia-28814553
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28814493
http://www.bbc.com/news/world-europe-28810622
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8 sierpień (piątek) – 14 sierpień (czwartek) 2014 

 

14.VIII 

KRYZYS IRACKI, Stany Zjednoczone informują, że jest raczej mało 

prawdopodobne, że zostanie przeprowadzona misja mająca na celu ewakuację 

Irakijczyków uwięzionych przez bojowników islamskich w Mount Sinjar 

Zespół sił specjalnych sprawdził sytuację w górach i znalazł mniej osób niż 

się spodziewano a ci którzy tam się znajdowali byli w lepszej kondycji niż 

się obawiano, poinformował Pentagon. 

Stany Zjednoczone wysłały wojskowych doradców do Iraku aby pomóc 

uciekającym przed bojownikami z Państwa Islamskiego. 

ONZ szacuje [http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48477#.U-

v1fPldUgg], że dziesiątki tysięcy ludzi, większość reprezentujących 

mniejszości religijne zostało otoczonych w górach po tym jak uciekli ze 

swoich domów. 

W środę ONZ określiło kryzys iracki 

[http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRAQ.pdf] jako 

„stopień trzeci", to najwyższy stopień określający kryzys humanitarny. 

Samoloty  dokonywały zrzutów w Mount Sinjar przez kilka nocy. 

W czwartek Stany Zjednoczone dokonały siódmego zrzutu żywności i wody 

dostarczając ponad 114 tysięcy posiłków i 160 000 litrów wody. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28783068 

 

 

 

KRYZYS W GAZIE, Izrael i Palestyńczycy rozpoczęli 5 dniowe zawieszenie 

broni uzgodnione po zakończeniu 3 dniowego rozejmu 

Po tym jak ogłoszono rozejm Izrael przeprowadził ataki lotnicze w 

odpowiedzi jak informuje na wystrzelenie rakiet z Gazy. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28783068
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Hamas, który kontroluje Gazę jest zaangażowany w prowadzenie rozmów w 

Kairze zaprzeczył, że jego bojownicy wystrzelili w nocy rakiety. 

Rzecznik Izraela Peter Lerner poinformował na tweeterze: 

„Nie ma potrzeby wyciągania niepotrzebnych wniosków. Nie  wiem kto 

wystrzelił o 10 P.M. (19:00 GMT) rakietę na Izrael. 

Nie ma raportów o ofiarach u jednej albo drugiej strony. 

Tymczasem strona egipska poinformował, że dyskusja na temat innych żądań 

(oprócz blokady ekonomicznej i powiększanie strefo połowów dla rybaków z 

Gazy) takich jak otwarcie portu w Gazie i zwrócenie szczątków dwóch 

zabitych żołnierzy izraelskich zostanie przełożone. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28782224 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Rosyjski konwój z pomocą kieruje się do granicy 

Ponad 100 ciężarówek skręciło na drogę w kierunku granicy kontrolowanej 

przez separatystów w Luhansku. 

Starszy przedstawiciel Międzynarodowego Czerwonego Krzyża (ICRC -

International Red Cross) Laurent Corbaz leci do Kijowa a następnie do 

Moskwy aby omówić inicjatywę Rosji. 

ICRC informuje, że Ukraina i Rosja muszą uzgodnić procedury dotyczące 

przekraczania granicy. 

Informuje się o kryzysowej sytuacji w m Luhansku, który zajęli separatyści 

gdzie przez ponad tydzień cywile mają braki w dostawie wody, żywności i 

prądu. Nie działają również linie telefoniczne. 

Obecnie ciężarówki z pomocą znajdują się około 35 km od granicy. Steve 

Rosenberg z BBC, które relacjonuje postęp konwoju na tweeterze informuje, 

że ciężarówki z pomocą są eskortowane przez ciężarówki wojskowe. Obecnie 

znajdują się około 35 km od granicy i jak mówi reporter nie wiadomo co się 

stanie kiedy konwój dotrze do granicy. 

ONZ informuje, że od początku konfliktu od połowy kwietnia zginęło około 

2086 osób a większość niż połowa z tej liczby w ostatnich dwóch tygodniach. 

Tymczasem dowódca prorosyjskich separatystów w Luhansku Valery Bolotov, 

poinformował, ze z powodu ran ustepuje ze stanowiska i zastąpi go jego 

„minister obrony" Igor Plotnitsky. 

Ostatnio nowym przywódcą separatystów [http://www.bbc.co.uk/news/world-

latin-america-27211501]w Donieckiej Republice Ludowej został Alexander 

Zakharchenko. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28782224
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Steve Rosenberg z BBC poinformował, że ponad 100 ciężarówek wyruszyło z 

kierunku południowego tuż przed świtem w czwartek 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28783373 

 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27211501 

 

 

Papież przekonuje do dialogu pomiędzy Koreą Pół. i Płd zamiast „pokazywania 

siły" na początku swojej pięciodniowej wizyty do Korei Płd. 

(Pope Francis urged dialogue between the two Koreas instead of "displays of 

force" at the start of his five-day visit to South Korea) 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28768880 

 

 

 

Policja w amerykańskim stanie Missouri starała się z protestującymi czwartą 

noc na skutek wzbierającego gniewu na skutek tragicznego postrzelenia 

czarnego nastolatka przez policję 

(Police in the US state of Missouri have clashed with protesters for a 

fourth night amid growing anger at the fatal shooting of a black teenager 

by police) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28781440 

  

 

Otyłość i nadwaga „jest związana z 10 typowymi przypadkami nowotworu") 

(Being overweight or obese 'linked to 10 common cancers') 

http://www.bbc.com/news/health-28779493 

  

 

Śmierć Robiego Williamsa: Jak media powinny informować o popełnieniu 

samobójstwa 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28783373
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27211501
http://www.bbc.com/news/world-asia-28768880
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28781440
http://www.bbc.com/news/health-28779493


  POLSKI PORTAL 1-31 sierpień  2014                                                                                                                                                     (nr 17)                                                                                                                                                        
54 
 

(Robin Williams death: How should the media report a suicide?) 

http://www.bbc.com/news/uk-2877292 

 

13.VIII 

IRAK, Stany Zjednoczone wyślą dodatkowych 130 doradców wojskowych w rejon 

kurdyjski na północy Iraku, poinformował sekretarz obrony Chuck Hagel 

 

Marines i specjalne siły będą uczestniczyć w sytuacji humanitarnej, ale nie 

wezmą udziału w walce, poinformował przedstawiciel obrony USA. 

Przybywający personel ma dołączyć do doradców wojskowych, którzy już 

przebywają w Iraku w liczbie 250. 

Tymczasem trwa pomoc dla Jazydów, w której uczestniczą Stany Zjednoczone, 

Wielka Brytania i Francja. 

Angielskie myśliwce UK Royal Air Force przyleciały na Cypr, aby wpierać w 

dostarczaniu pomocy samoloty transportowe Herkules i żeby zidentyfikować 

bezpieczne rejony na dokonanie zrzutów. 

Rząd USA informuje, że amerykańskie samoloty zrzuciły ładunki zawierające 

około 100 000 posiłków i ponad 123 000 litry wody pitnej podczas ostatniej 

operacji we wtorek. 

Stany Zjednoczone rozpoczęły również dostarczanie broni dla sił kurdyjskich 

- Peshmergas, które walczą z PI na północy. 

Tymczasem zamachowiec samobójca zaatakował punkt kontrolny w pobliżu domu 

nowo wybranego premiera Haider al-Abadi w Bagdadzie. Nie ma informacji o 

ofiarach. 

Prezydent Iraku poprosił H. Abadi o utworzenie nowego gabinetu w 

poniedziałek w związku z krytą przez sprawującego urząd premiera Nouri 

Maliki. 

ONZ podaje, że w chwili obecnej 1,2 mln Irakijczyków opuściło swoje domy. 

29 czerwca Państwo Islamu poinformowało, że utworzyło kalifat rozciągający 

się od Aleppo w Syrii do prowincji Diyala w Iarku. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28767183 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28765649 

http://www.bbc.com/news/uk-2877292
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28767183
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28765649
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KONFLIKT NA UKRAINIE, Pomoc rosyjska czy koń trojański? 

 

Przygotowanie przez Rosję ogromnego konwoju ciężarówek  

wiozących pomoc humanitarną [http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-

28751447]wywołało podejrzenia co do prawdziwości intencji jako  

potencjalnej możliwości udzielenia pomocy dla rebeliantów  

walczących z wojskami rządowymi. 

Tymczasem do 11 sierpnia mieszkańcy Luhanska spędzają swój 9 dzień w 

„całkowitej izolacji", bez elektryczności, bieżącej wody jak również bez 

liniowej i komórkowej łączności telefonicznej 

[http://gorod.lugansk.ua/index.php?newsid=25161] 

Podczas nieustannego ostrzału większość sklepów jest zamkniętych, ale 

piekarnie pracują wypiekając chleb. Do miasta nie transportuje się 

żywności, lekarstw i paliwa.  

Pracodawcy nie płacą pensji od miesiąca, podobnie jest z  

innymi świadczeniami pieniężnymi. 

Codziennie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza dodatków przy braku 

wody oraz elektryczności, która umożliwiłaby uruchomienie wentylatorów, 

albo klimatyzacji powoduje ciężkie warunki dla mieszkańców. 

Rosyjskie media informują, że konwój 280 ciężarówek Kamaz przewozi 2000 ton 

ładunku i zostanie przywitany przy granicy przez przedstawicieli Czerwonego 

Krzyża. 

„Nasze ciężarówki nie przekroczą granicy z Ukrainą, zostanie przeniesiony 

ładunek" poinformowało BBC ministerstwo Rosji zajmujące się sprawą. 

Według władz lokalnych Moskwy pomoc została przygotowana przez „Moskwiczan 

i mieszkańców regionu Moskwy i zawiera: 

400 ton zboża 

100 ton cukru 

62 tony jedzenia dla niemowląt 

54 tony środków medycznych i lekarstw 

12 000 śpiworów 

69  generatorów prądotwórczych 

 

Rosyjski blogger Rustem Adagamov napisał po sprawdzeniu zdjęć konwoju, że 

jest to „najbardziej niezwykły konwój z pomocą" jaki widział. Zauważył, że 

wyjechał z bazy wojskowej w pobliżu Moskwy w pobliżu Alabino w 
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nieoznaczonych ciężarówkach najprawdopodobniej z kierowcami w mundurach  

[http://drugoi.livejournal.com/4021589.html] 

Jednakże Adagamov wierzy, że konwój rzeczywiście ma przywieźć pomoc chociaż 

jest to część „nowego pokazu siły". 

 

Władze Ukrainy informują, że nie zezwolą na żaden konwój, któremu będą 

towarzyszyli rosyjscy żołnierze. 

Zasugerowano, że do przewiezienia ładunku zostaną wykorzystane lokalne 

firmy transportowe. 

Tymczasem informuje się, że bojownicy kontroluję około 100  

km granicy ukraińskiej.  

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28752878 

 

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zaapelował o  

spokój w Ferguson w stanie Missouri, po tym jak zastrzelenie przez policję 

czarnego nastolatka wywołało 2 noce przemocy 

(US President Barack Obama has appealed for calm in  

Ferguson, Missouri, after the shooting of a black teenager  

by police sparked two nights of violence) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28764278 

 

 

Amerykańska aktorka Lauren Bacall umarła w wieku 89 lat 

(US actress Lauren Bacall dies at 89) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28767401 

  

 

 

Śmierć Robina Williamsa: policja potwierdziła samobójstwo 

(Robin Williams death: Police confirm suicide) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-28765693 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28752878
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28764278
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28767401
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-28765693
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12.VIII 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Władze kraju ustanowiły warunki dla pomocy ze strony 

Rosji, po tym jak ogromny konwój wyposażony w żywność i lekarstwa opuścił 

Moskwę 

 

Rzecznik służb bezpieczeństwa Andriy Lysenko powiedział, że pomoc musi 

przejść przez granicę kontrolowaną przez siły rządowe i muszą jej 

towarzyszyć przedstawiciele Czerwonego Krzyża. 

Istnieją obawy Zachodu, że Rosja wykorzysta pomoc humanitarną jako pretekst 

do inwazji wschodniej Ukrainy. 

Około 300 ciężarówek z pomocą humanitarną opuściła rano Moskwę. W telewizji 

rosyjskiej pokazano ładunek zawierający tony zboża, żywności dla dzieci i 

lekarstwa, które pojadą do ludności cywilnej uwięzionej na skutek walk na 

terenie zajętym przez prorosyjskich separatystów. Transport ma dotrzeć na 

miejsce w ciągu dwóch dni. 

Wojna na Ukrainie:  

 

Ofiary: Co najmniej 1543 osoby zostały zabite od połowy kwietnia w tym 

cywile, żołnierze i członkowie zbrojnych ugrupowań 

[http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48445#.U-oDLfldVvl] podaje 

raport ONZ. Około 4396 osób odniosło rany. Ukraina informuje, że do dnia 11 

sierpnie 468 żołnierzy zostało zabitych. Rebelianci informują o stracie 800 

bojowników. 

Uchodźcy: Prawie 300 000 tysięcy osób opuściło swoje domy. 117 000 pozotało 

na terenie Ukrainy, 87% z rejonu Donetska i Luhanska, a 168 000 

przekroczyło granicę z Rosją podają źródła agencji ds. uchodźców ONZ 

[http://www.unhcr.org/53e0b3a59.html] 

Władze Ukrainy poinformowały, że w ostatnich dniach Rosja zgromadziła przy 

granicy 45 000 żołnierzy. 

 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28751447 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28751447
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Były prezydent RPA Thabo Mbeki wezwał do bojkotu towarów izraelskich aby 

pokazać solidarność z Palestyńczykami 

(South Africa's ex-President Thabo Mbeki has called for a boycott of 

Israeli goods to show solidarity with Palestinians) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28755081 

 

 

 

Zabójstwo co najmniej 817 osób przez egipskie służby bezpieczeństwa w 

ubiegłym roku prawdopodobnie  

jest popełnieniem zbrodni przeciwko ludności, informuje Human Rihgt Watch 

(The killings of at least 817 people by Egyptian security forces last year 

probably amount to a crime against humanity, Human Rights Watch says) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28746899 

 

 

Prezydent Barack Obama wygłosił słowa uznania dla aktora i komika Robina 

Williamsa, który umarł najprawdopodobniej na skutek popełnionego 

samobójstwa. 

(President Barack Obama has led tributes to US actor and comedian Robin 

Williams, who has been found dead, aged 63, in an apparent suicide) 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-28761353 

 

11.VIII 

KRYZYS IRACKI, Premier zapowiedział postawienie prezydenta  

przed trybunał za pogwałcenie konstytucji 

 

W swoim wystąpieniu telewizyjnym Nouri Maliki skrytykował  

prezydenta Faud Masuma, że nie zainterweniował kiedy parlamentowi nie udało 

się przegłosować jego trzecie kadencji jako premiera. 

Ugrupowanie N. Maliki uzyskało większość w parlamencie w kwietniowych 

wyborach ale parlament nie zgodził się na jego trzecią kadencję. 

Zdaniem N. Maliki prezydent F. Masum pogwałcił konstytucję dwa razy przez 

wydłużenie terminu z 7 kwietnia aby poprosić o zgodę największą koalicję do 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28755081
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28746899
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-28761353
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wybrania premiera a potem drugi raz  kiedy nie poprosił koalicji  aby ten  

utworzył rząd. 

„Takie stanowisko jest zamachem stanu wymierzonym w konstytucję i proces 

polityczny w kraju , który jest rządzony przez demokratyczny i federalny 

system" - dodał. 

Bojownicy Shia i siły bezpieczeństwa lojalne N. Maliki pojawili się w 

głównych ośrodkach Bagdadu. Nie ma informacjo o przemocy. 

W niedzielę siły kurdyjskie poinformowały o odbiciu miast Gwer i Makhmur z 

rąk bojowników Państwa Islamskiego. 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Barak Obama zgodził się na ataki lotnicze 

wymierzone przeciwko bojownikom PI. 

Są przeprowadzane przez jednostki startujące z lotniskowca, który obecnie 

jest w Zatoce Perskiej.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28735641 

 

 

 

KONFLIKT W GAZIE: Nowe trzydniowe zawieszenie broni  

obowiązuje 

(Gaza conflict: New three-day ceasefire holds) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28736053 

 

http://www.dw.de/israel-verhandelt-wieder-%C3%BCber-dauerhafte-

waffenruhe/a-17845272 

 

 

 

TURCJA, Prezydent Recep Tayyip Erdogan wita nową erę 

 

R.T. Erdogan powiedział z balkonu siedziby swojej partii (AK Party) w 

Ankarze, że jego zwycięstwo jest dla wszystkich mieszkańców Turcji a nie 

tylko dla tych co głosowali na niego. 

Chce, aby urząd prezydenta zyskał większą władzę gdyż dotąd miał on funkcję 

głównie ceremonialną. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28735641
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28736053
http://www.dw.de/israel-verhandelt-wieder-%C3%BCber-dauerhafte-waffenruhe/a-17845272
http://www.dw.de/israel-verhandelt-wieder-%C3%BCber-dauerhafte-waffenruhe/a-17845272
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Inauguracja nowego prezydenta odbędzie się 28 sierpnia. 

Teraz AK Party musi wybrać nowego przywódcę i nowego premiera. Według 

analityków będzie to taka osoba, którą R.T. Erdogan będzie w stanie 

kontrolować. 

Devlet Bahceli szef Nationalist Action Party, która popierała rywala R.T. 

Erdogana Ekmeleddin Ihsanoglu powiedział agencji Associated Press, że 

obecny R.T. Erdogan wygrał „dzięki szykanom, oszustwom, mistyfikacji i  

matactwom". 

E. Ihsanoglu uzyskał 38% poparcie , a kurdyjski polityk Selahattin Demirtas 

10% głosów. 

Oficjalne wyniki wyborów zostaną ogłoszone w poniedziałek. 

Turcja tkwi klinem pomiędzy niespokojnym Irakiem, Syrią i Ukrainą - jest 

ważnym sprzymierzeńcem dla zachodu informują korespondenci BBC, a głowa 

państwa będzie miała kluczową geopolityczną pozycję.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28735915 

 

 

Części Anglii i Szkocji w dalszym ciągu zmagają się z silnymi wiatrami i 

ulewami spowodowanymi przez pozostałości huraganu Bertha 

(Parts of England and Scotland are continuing to be affected by high winds 

and rain brought by the remnants of what was Hurricane Bertha) 

http://www.bbc.com/news/uk-28736323 

 

10.VIII 

KONFLIKT W GAZIE, Zaczęło obowiązywać kolejne trzydniowe zawieszenie broni 

poprzedzone dniem intensywnych wysiłków dyplomatycznych 

Jest nadzieja, że to ostatni rozejm, który rozpoczął się o 21:00 GMT, który 

pomoże negocjatorom wypracować dłuższy pokój. 

Do tej pory od początku konfliktu 8 lipca zginęło około 2000 osób. 

„Izrael uznał egipską propozycję 72-godzinnego zawieszenia broni" starczy 

przedstawiciel władz powiedział BBC. 

Dodał, że jeśli rozejm się utrzyma to Izrael wyśle negocjatorów do Kairu w 

poniedziałek 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28735915
http://www.bbc.com/news/uk-28736323
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28732928 

 

 

 

TURCJA, Recep Tayyip Erdogan wygrał w wyborach prezydenckich 

 

Po podliczeniu prawie wszystkich głosów R.T. Erdogan uzyskał wynik 52% 

przeciwko głównemu rywalowi Ekmeleddin Ihsanoglu, na którego zagłosowało 

38% wyborców. 

Duża przewaga wyklucza przeprowadzenie drugiej tury wyborów. 

R.T. Erdogan, który był premierem kraju przez trzy kadencje jest szanowany 

przez zwolenników za wzrost gospodarczy oraz umożliwienie dojścia do głosu  

konserwatystom. 

Jego przeciwnicy zarzucają mu autorytarne podejście i ujawnienie islamskich 

skłonności w świeckim państwie, informuje Mark Lowen z BBC w Ankarze. 

R.T. Erdogan był premierem od 2003 roku i nie dostał zgody na objęcie 

urzędu po raz kolejny. 

W wyborach prezydenckich aby wygrać bez organizowania drugiej tury musiał 

uzyskać ponad 50% głosów. 

Kolejny rywal R.T. Erdogana polityk kurdyjski Selahattin Demirtas uzyskał 

około 9% głosów.  

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28729234 

 

 

 

KRYZYS IRACKI, Przywódca polityczny Kurdów irackich Massoud Barzani 

zaapelował o międzynarodową pomoc wojskową w celu pokonania islamskich 

bojowników 

 

Prośba pojawiła się po tym kiedy Stany Zjednoczone przeprowadziły 4 rundę 

ataków lotniczych na bojowników Państwa Islamskiego w pobliżu Irbil, 

stolicy irackiego Kurdystanu. 

Przedstawiciele sił kurdyjskich informują, że po ciężkich walkach odzyskali 

kontrolę nad 2 miastami w prowincji Nineveh. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28732928
http://www.bbc.com/news/world-europe-28729234
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Tymczasem oddziały wierne premierowi Iraku Nouri Maliki zostały w nocy 

rozmieszczone w strategicznych punktach.  

Bagdadu po tym jak ten wystąpił w telewizji krytykując prezydenta Faud 

Masuma. Oskarżył go o brak wskazania nowego kandydata na premiera do 

ostatniego terminu, który upłynął w niedzielę, jednocześnie uznając, że F. 

Masum pogwałcił konstytucję „dla osiągnięcia politycznych celów"  

N. Maliki chce objąć urząd trzecią z rządu kadencję ale obecny kryzys 

powoduje, że wzywa się go do rezygnacji. 

Przedstawiciel Kurdów poinformował, że naloty amerykańskie w pobliżu miast 

Gwer i Makhmur okazały się pomocne. 

Po raz pierwszy siły Kurdów - Peshmerga odzyskały część terenów zajętych 

przez Pi od czasu kiedy zezwolono na działania militarne USA w czwartek. 

M. Barzani rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Francji Laurent 

Fbious, który przybył do Iraku celem przeprowadzenia rozmów z 

przedstawicielami Kurdów i Irakijczyków. 

L. Fabius powiedział, że Francja rozważy możliwość wsparcia dla Kurdów. 

W niedzielę przedstawiciele Stanów Zjednoczonych poinformowali, że USA 

dokonało ataku na 5 kolejnych celów bojowników PI w pobliżu Irbil używając 

myśliwców i dronów. 

Zniszczono co najmniej 3 ciężarówki i stanowisko moździerzy. 

W poprzednim ataku zniszczono pojazdy opancerzone w pobliżu Mount Sinjar. 

Atak lotniczy sił amerykańskich jest pierwszą bezpośrednią akcją militarną 

od czasu wycofania się z kraju w 2011 roku. 

 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28730618 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Wojsko sił rządowych ostrzelało z artylerii twierdzę 

separatystów Donetsk niszcząc budynki, są informacje o nielicznych ofiarach 

 

W ostatnich dniach walczący rebelianci wysyłają sygnały wzywające do 

rozejmu, ale jednocześnie twierdzą, że będą walczyć dopóki wojsko nie złoży 

broni. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28730618
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Rosja zaoferowała pomoc humanitarną. Minister spraw zagranicznych Sergei 

Lavrov informuje, że prowadzi rozmowy z rządem ukraińskim, Czerwonym 

Krzyżem i ONZ w sprawie misji. 

Prezydent Ukrainy Petro Poroshenko powiedział w niedzielę, że oczekuje na 

pomoc, ale tylko międzynarodową i bez broni. 

Z Donetska około 300 000 ludzi uciekło. Przed rozpoczęciem konfliktu 

populacja liczyła milion osób. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28732180 

 

 

Co najmniej 38 osób zginęło kiedy mały pasażerski samolot rozbił się w 

pobliżu stolicy Teheranu, podały media  

(At least 38 people were killed when a small passenger plane crashed near 

the Iranian capital Tehran, state media reports) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28730582 

 

9.VIII 

 

STANY ZJEDNOCZONE, Prezydent Barack Obama ostrzegł, że „trochę czasu 

zajmie" pomoc Irakijczykom pokonanie bojowników dżihadu kierowanych przez 

Sunnitów i stabilizacja ich kraju" 

(US President Barack Obama has warned it is "going to take some time" to 

help Iraqis overcome the jihadist-led Sunni rebellion and stabilise their 

country) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28725908 

 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Prorosyjscy separatyści wezwali do zawieszenia broni w 

Donetsku, aby uniknąć „katastrofy humanitarnej". 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28732180
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28730582
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28725908
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Nowo wybrany przywódca polityczny separatystów Aleksandr Zakharchenko 

zwrócił się z wezwaniem po tym kiedy siły ukraińskie zajęły kluczowe miasto 

i otoczyło Donetsk. 

Rosja od razu odnowiła swoją ofertę wysłania pomocy humanitarnej, dzień po 

tym kiedy państwa zachodnie ostrzegły przeciwko  takiej misji, która 

posłużyłaby do wysłania oddziałów. 

Tymczasem dowódca rebeliantów Igor Girkin cytowany przez media rosyjskie 

poinformował, że Krasnyi Luch, który łączy Donetsk z Luhanskiemi zostały 

„zajęte". 

Girkin, który jest także znany jako Strelkov powiedział, że jego ludzie w 

Donetsku zastali „całkowicie otoczeni". 

 

Tymczasem raport z miasta Luhansk drugiego pod katem ważności dla 

rebeliantów podaje o trudnych warunkach życiowych. 

Raport rady miasta na swojej stronie  

[http://gorod.lugansk.ua/index.php?newsid=25159]informował w niedzielę, że 

425 000 osób było bez prądu przez tydzień. 

Część miasta jest nieustannie bombardowane a większość sklepów jest 

zamkniętych. 

Tymczasem przedstawiciele rządu Ukrainy poinformowali, że 13 żołnierzy i 1 

osoba cywilna została zabita w walkach w piątek. 

Inne źródło poinformowało media rosyjskie, że w czwartek rosyjska marynarka 

„przepędziła" amerykańską łódź podwodną na wodach terytorialnych na Morzu 

Barentsa. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28724487 

 

 

 

KRYZYS W GAZIE, 5 osób zostało zabitych podczas nalotu, informują służby 

medyczne, podczas gdy palestyńscy bojownicy kontynuują ostrzał Izraela 

 

Po zakończenia 3-dniowego rozejmu w piątek z powrotem wróciła przemoc. 

Do wzrostu napięcia doszło na Zachodnim Brzegu Jordanu gdzie protestujący 

starli się z izraelską policją. Według raportu zastrzelono 2 Palestyńczyków 

1 w piątek i 1 w niedzielę. 

Od momentu rozpoczęcia konfliktu w lipcu w Gazie zginęło 1960 osób. 67 osób 

zginęło w Izraelu. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28724487
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W niedzielę z gruzów meczetu w Gazie wyciągnięto ciała trzech 

Palestyńczyków podają źródła. 

W porcie w Gazie doszło do 2 dużych eksplozji.  

Korespondent BBC informuje, że jedna z nich może być miejscem gdzie Hamas 

prowadził ośrodek szkoleniowy. 

W niedzielę przedstawiciele armii Izraela poinformowali, że wojsko trafiło 

w 33 cele w Gazie a 6 rakiet zostało wystrzelonych na południową część 

Izraela. 

Tymczasem na Zachodnim Brzegu Jordanu Hebronie zginął Palestyńczyk po 

konfrontacji z żołnierzem izraelskim,  

informują przedstawiciele służb medycznych. 

Wcześniej poinformowano, że żołnierze zastrzelili Palestyńczyka w pobliżu 

osad żydowskich niedaleko Ramallah. 

Wielka Brytania, Francja i Niemcy wydały wspólne oświadczenie w niedzielę 

wzywając do natychmiastowego zawieszenia broni. 

Wezwali do tego również przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i ONZ. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28721914 

 

 

 

EGIPT, Sąd rozwiązał Freedom and Justice Party (Partię Wolności i 

Sprawiedliwości) polityczne skrzydło Bractwa Muzułmańskiego 

Wyrok skutecznie uniemożliwi wzięcie udziału zakazanemu ruchowi islamskiemu 

w wyborach parlamentarnych, które mają się odbyć w tym roku. 

W grudniu rząd uznała Bractwo za organizację terrorystyczną, które zostało 

uznane, za winowajcę fali przemocy, która zdestabilizowała kraj po 

wojskowym przewrocie Mohammeda Morsi (obecnie prezydenta) w lipcu  

2013 roku. 

Bractwo zaprzeczyło, że ma jakiekolwiek związki z bojownikami dżihadu na 

Półwyspie Synaj, którzy zabili setki osób z personelu bezpieczeństwa. 

W tym samy czasie ponad 1400 osób zostało zabitych a 16 000 zatrzymanych na 

skutek ataków ze strony władz wymierzonych w zwoleników M. Morsi. 

Prezydent Abdul Fattah al-Sisi, były dowódca wojska, wybrany na urząd w 

maju obiecał, że Bractwo przestanie istnieć. 

Werdykt sądu w Kairze w sprawie rozwiązania Freedom and Justice Party 

nastąpił po ukazaniu się raportu grupy doradczej, który podał do 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28721914
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wiadomości, że przywódcy FJP zostali oskarżeni a w części przypadków 

skazani  za popełnienie morderstwa oraz powodowanie wybuchu przemocy. 

Śledztwo policyjne dowiodło, że w siedzibie partii przechowywano broń, 

informuje raport. 

Trybunał zarządził, że aktywa partii przechodzą na rzecz państwa. 

FJP została założona w 2011 roku po powstaniu, które doprowadziło do 

obalenie prezydenta Hosni Mubaraka. 

Jej członkowie zdominowali kolejne wybory do niższej i wyższej izby 

parlamentu - pierwsze demokratyczne wybory w Egipcie od 6 dekad. 

Ale w 2012 roku Supreme Constitutional Court (Najwyższy Trybunał 

Konstytucyjny) uznał, że głosowanie na członków izby niższej parlamentu 

People's Assembly (Zgromadzenia Narodowego) odbyło się niezgodnie z 

konstytucją i izba została rozwiązana. 

Wyższa izba Shura Council (Rada Shura) zostało rozwiązana przez SCC wkrótce 

po tym jak M. Morsi został obalony w lipcu 2013 roku i przestała istnieć po 

poprawkach wprowadzonych do konstytucji w styczniu. 

M. Morsi były przez FJP jest obecnie sądzony w kilku procesach na podstawie 

różnych oskarżeń. Kilku innych przywódców Bractwa a także setki jego 

członków zostało skazanych na śmierć.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28722935 

 

Gwinea zamknęła swoje granice z Liberią i Sierra Leone, aby mieć kontrolę 

nad rozprzestrzenianiem się wirusa, który zabił 959 osób w trzech krajach 

(Guinea has closed its borders with Liberia and Sierra Leone to contain the 

spread of Ebola, which has killed 959  

people in the three countries) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28723977 

 

8.VIII 

KRYZYS W GAZIE, W piątek rano Izrael wznowił naloty po tym jak palestyńscy 

bojownicy wystrzelili rakiety po zakończeniu 3-dniowego rozejmu  

5 osób zostało zabitych w Gazie a 3 Izraelczyków zostało rannych przez 

pocisk moździerzowy. 

Przedstawiciele rządu izraelskiego poinformowali, że Hamas  wycofał się z 

negocjacji, przy których pośredniczył Egipt i inne palestyńskie 

ugrupowania, twierdząc, nie będzie negocjował „pod ostrzałem". 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28722935
http://www.bbc.com/news/world-africa-28723977
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Ale Egipt wezwał obie strony do powrotu do stołu negocjacji. 

Tymczasem przedstawiciele ministerstwa zdrowia Palestyny poinformowali, że 

w wyniku trafienia pociskiem w pobliżu meczetu zginął 10-letni chłopiec. 

Bojownicy zaczęli ostrzał rakietowy, krótko przed zakończeniem rozejmu o 

godz. 8.00 czasu lokalnego (05:00 GMT) 

 

W piątek po południu IDF poinformował, że na Izrael wystrzelono 52 rakiety 

w wyniku czego zostało rannych 2 osoby. 

Izraelski system obrony Iron Dom przechwycił 3 rakiety a 38 wylądowały na 

terytorium Izraela 

 

Zabici według OCHA 05:00 GTM 8.08.2014  

Palestyńczycy 

1922 w tym co najmniej 1407 cywilów 

448 dzieci 

235 kobiet 

 

Izraelici 

64 żołnierzy 

2 osoby cywilne 

1 Tajlandczyk 

 

Hamas uważa, że Izrael nie wypełnił kluczowych zobowiązań w tym zniesienia 

blokady nałożonej na Gazę oraz uwolnienie około 100 więźniów  zwolnionych w 

zamian za Gilad Shalit w 2011, którzy zostali powtórnie aresztowani. 

Bojownicy odrzucili wezwanie Izraela do demilitaryzacji Gazy. 

Tymczasem Amnesty International wezwało do przeprowadzenia śledztwa 

[http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-

health-workers-israeli-army-2014-08-07] w kwestii co jak się uważa 

narastających dowodów, że siły Izraela świadomie zaatakowali szpitale i 

personel medyczny w Gazie. W wyniku ataku 6 członków personelu zostało 

zabitych. 

  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28702394 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28702394
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http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-28710569 

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że zaaprobował użycie ataków 

lotniczych wymierzonych przeciwko islamskim bojownikom w północnym Iraku, 

ale nie wyśle z powrotem  żołnierzy amerykańskich do kraju 

Powiedział, że bojownicy Państwa Islamskiego staną się celem, aby ochronić 

przed rzezią mniejszości religijne lub jeżeli zagrożą oni interesów Stanów 

Zjednoczonych. 

Naloty jeszcze się nie rozpoczęły, ale lotnictwo Stanów Zjednoczonych 

dokonało zrzutów pomocy humanitarnej. 

 

Bojownicy PI zajęli Qaraqosh największe miasto chrześcijańskie zmuszając 

ludność do ucieczki. 

Przemawiając w Białym Domu B. Obama powiedział, że amerykańskie samoloty 

dokonały zrzutów żywności i wody dla członków mniejszości religijnej 

Jazydów (Yazidi) otoczonej w Mount Sinjar prze bojowników PI. 

ONZ szacuje, że z miasta Sinjar uciekło  200 000 osób i około 50 000 

Jazydów jest oblężonych w górach. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28699832 

 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/07/statement-

president 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28116033 

 

 

Rosja wprowadza „pełne embargo" na żywność importowaną z UE, Stanów 

Zjednoczonych i kilku innych krajów zachodnich w odpowiedzi na sankcje w 

związku z kryzysem na Ukrainie 

Premier Dmitry Medvedev powiedział, że będzie to dotyczyć owoców, warzyw, 

mięsa, ryb, mleka i nabiału. 

Embargo dotyczy również Australii, Kanady i Norwegii. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-28710569
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28699832
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/07/statement-president
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/07/statement-president
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28116033
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Tymczasem prorosyjscy separatyści zestrzelili ukraiński myśliwiec Mig-29 

niedaleko Yenakiieve w rejonie Donetska, powiedział BBC Olexiy 

Dmytrashkivskyi rzecznik ukraińskiej  „Operacji Antyterrorystycznej" 

("Anti-Terrorism Operation"). Pilot katapultował się i teraz próbuje się go 

znaleźć, dodał. 

Rosja dodatkowo oprócz embargo na żywność nakłada zakaz tranzytu lotniczego 

na ukraińskie linie lotnicze  na swoim terytorium, powiedział D. Medvedev  

w swoim wystąpieniu telewizyjnym. 

Rosja rozważa również wprowadzenie zakazu na loty tranzytowe z UE i USA w 

odpowiedzi na sankcje. 

Wprowadzenie zakazu przelotu nad Syberią może znacznie zwiększyć koszt i 

czas przelotów wielu samolotów lecących do krajów azjatyckich. 

Wartość eksportu produktów żywnościowych UE do Rosji w ubiegłym roku była 

na poziomie 15,8 mld dolarów podczas gdy wartość eksportu żywności  USA do 

Rosji wyniosła 1,3 mld dolarów. 

Prezydent Rosji Władymir Putin poinformował, że embargo zostaje wprowadzone 

natychmiast i będzie obowiązywać przez rok. 

W styczniu Rosja wprowadziła embargo na import prosiąt i wieprzowiny z 

krajów UE 

W lipcu na Polskę nałożono całkowite embargo na import wszystkich owoców i 

warzyw  

Władze Rosji informują, że półki supermarketów nie pozostaną pusta i 

szukają alternatywnych dostawców w Ameryce Południowej, Turcji i Chinach. 

 

W minionym roku największymi eksporterami żywności do Rosji były: 

Białoruś (2,7 mld dolarów) 

Brazylia (2,4 mld dolarów) 

Ukraina (1,9 mld dolarów) 

Niemcy (1,8 mld dolarów) 

Turcaja (1,68 mld dolarów)  

informuje agencja Reuters. 

 

Rosja była dla UE drugim co do wielkości rynkiem do eksportu (10%) po USA 

(13%) 

Tymczasem w centrum stolicy Ukrainy Kijowa doszło do starć kiedy służb 

miejskie zaczęły demontować namioty używane przez protestujących. 

Na Placu Niepodległości pojawił się kłęby gryzącego dymu z płonących opon, 

gdzie protestujący po raz pierwszy zebrali się uczestnicząc w listopadzie w 
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wielkich wiecach, które ostatecznie doprowadziły do usunięcia prezydenta 

Wiktor Janukowycza  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28687172 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28685765 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map/2014-1_en.pdf 

 

http://government.ru/media/files/41d4f8cdfeeb731522d2.pdf 

 

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, ze rozprzestrzenianie się 

wirusa Ebola w Afryce Zachodniej jest międzynarodowym pilnym problemem 

zdrowia 

(The World Health Organization (WHO) has said the spread of Ebola in West 

Africa is an international health emergency) 

http://www.bbc.com/news/world-africa-28702356 

 

 

1 sierpień (piątek) – 7 sierpień (czwartek) 2014 

7.VIII 

 

Główni przywódcy Czerwonych Kmerów (Khmer Rouge) zostali uznani winnymi 

popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości 

 

Nuon Chea, l.88 był zastępcą Pol Pota a Khieu Samphan, l.83 był przywódcą 

reżimu Maoistów. 

Obaj zostali osądzeni za swoje zbrodnie. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28687172
http://www.bbc.com/news/world-europe-28685765
http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map/2014-1_en.pdf
http://government.ru/media/files/41d4f8cdfeeb731522d2.pdf
http://www.bbc.com/news/world-africa-28702356
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Sądzi się, że aż do 2 milionów ludzi zginęło od 1975 do 1979 r. w okresie 

panowania reżimu Czerwonych Kmerów - na skutek zagłodzenia, przepracowania 

i egzekucji, w których uznano ich za wrogów państwa. 

Obrońcy obu skazanych zapowiedzieli apelację przeciwko wyrokowi sądu. "To 

jest niesprawiedliwe dla mojego klienta. On nie wiedział anie nie popełnił 

tych zbrodni" powiedział dziennikarzom Son Arun obrońca Nuon Chea. 

W czasie trzech lat trwania procesu przesłuchano świadków, którzy stracili 

swoje rodziny. 

Obaj oskarżeni zostali skazani na dożywotnią karę więzienia. Podczas 

odpowiadania na pytania obaj tłumaczyli, że pozostają niewinni a oskarżenia 

przeciwko nim są propagandą i kłamstwami. Ich rodziny nie przybyły na 

ogłoszenie wyroku. 

Wobec obu skazanych byłych przywódców toczy się odrębny proces o 

ludobójstwo. 

Wraz z nimi zostaną osądzeni dwaj byli ministrowie Czerwonych Kmerów. 

Ieng Sary, były minister spraw zagranicznych zmarł w marcu 2013. Jego żona 

Ieng Thirith, która była ministrem ds. społecznych została uznana jako 

niezdolna do stanięcia przed trybunałem. 

Wcześniej były szef więziennictwa Duch był jedynym starszym przywódcą 

Czerwonych Kmerów jako osoba odpowiedzialna, ale nie był częścią głównego 

przywództwa reżimu. 

Został uwięziony w 2010 r. pod zarzutem prowadzenie więzienia Tuol Sleng, 

gdzie torturowano i zabijano tysiące osób uznanych jako wrogowie ustroju.  

 

Kim byli Czerwoni Kmerzy? 

Reżim Maoistów, który panował w Kambodży od 1975 - 1979 roku, lepiej znany 

jako Pol Pot 

Zakazano wyznawania religii, uczęszczania do szkół i posiadania pieniędzy 

aby stworzyć agrarną utopię 

Dwa miliony osób zmarło na skutek głodu, przepracowania i egzekucji 

Pokonany w inwazji Wietnamu w 1979 roku Pol Pot uciekła i pozostał wolny do 

1997 r - umarł rok później 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28670568 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-28698042 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28670568
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-28698042
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KRYZYS W GAZIE, Izrael oferuje wydłużenie rozejmu, ale Hamas musi się 

jeszcze zgodzić 

 

Zawieszenie broni rozpoczęło się we wtorek i ma obowiązywać 72 godziny. 

Podczas miesięcznego konfliktu zginęło 1800 Palestyńczyków , głównie osób 

cywilnych  oraz 67 Izraelczyków , głównie żołnierzy 

Ministerstwo zdrowia w Gazie informuje o 1867 osobach zabitych. 

Według ONZ 1300 to cywile i ponad 400 to były dzieci. 

 

Premier Izraela Benjamin Netanyahu oskarżył Hamas o spowodowanie ofiar 

wśród ludności cywilnej, informując, że używał on cywilów jako ludzie 

tarcze.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28683800 

 

 

 

KRYZYS IRACKI, Chrześcijanie uciekają z miasta Qaraqosh zajętego przez 

bojowników Państwa Islamskiego 

Według raportów  około jednej czwartej irackich chrześcijan ucieka kiedy 

bojownicy zajęli największe miasto tej mniejszości. 

Świadkowie w Qaraqosh  poinformowali, że bojownicy PI niszczyli krzyże w 

kościołach i palili religijne  manuskrypty. 

Miasto, które jest stolicą Chrześcijan w Iraku znajduje się 30 km na 

południowy wschód od Mosulu. 

W ubiegłym miesiącu setki rodzin chrześcijańskich uciekły z Mosulu po tym 

jak dostali ultimatum przejścia na islam, zapłacenia specjalnego podatku 

albo śmierci. 

Irak jest miejscem gdzie mieszkają od czasów starożytnych społeczności 

chrześcijańskie, ale ich liczba się zmniejszyła ( z około 1,5 miliona do 

350 000 - 450 000)i zauważa się wzrost przemocy od czasów inwazji, której 

przewodziły Stany Zjednoczone w 2003 roku. 

Większość należy do Chaldejczyków (Chaldeans) należących do Kościoła 

Chrześcijańskiego  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28683800
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PI zajęło tereny w północnym Iraku od czerwca a także kontroluje część 

terytoriów Syrii. 

Stany Zjednoczone ostrzegły, że sytuacja grup mniejszościowych w Iraku 

zmierza do „katastrofy humanitarnej". 

Rzecznik Białego Domu Josh Earnest odmówił potwierdzenia dla New York Times 

[http://www.nytimes.com/2014/08/08/world/middleeast/obama-weighs-military-

strikes-to-aid-trapped-iraqis-officials-

say.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&version=Banner&module=span-ab-top-

region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=0], że Stany Zjednoczone 

rozważają atak powietrzny, aby pomóc społeczność Jazydów (Yazidi), kolejnej 

mniejszości etnicznej, która stała się celem PI. 

Około 50 000 Jazydów jest uwięzionych w górach po ucieczce z miasta Sinjar- 

chociaż ONZ informuje, że niektórych udało się uratować. 

Wielu Muzułmanów i innych grup uważa ich za czcicieli diabła. Szacuje się, 

że jest około 500 000 Jazydów na świecie i większość mieszka w irackim 

Nineveh 

Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się na nadzwyczajnej sesji  w czwartek, aby 

przedyskutować sytuację. 

Dziesiątki tysięcy członków mniejszości zostało zmuszonych  do ucieczki od 

kiedy PI grupa muzułmanów sunnickich znana wcześniej jako Isis rozpoczęło 

atak. 

Tymczasem w wyniku ataku samobójcy na terenie muzułmanów Shia w Bagdadadzie 

zginęło 14 osób. 

PI informuje, że zajęło strategiczny punkt zaporę na rzece Tygrys czemu 

zaprzeczają siły kurdyjskie  informując, że teren jest ciągle pod ich 

kontrolą. 

Co najmniej 6 osób zginęło w wyniku wybuchu bomby umieszczonej w 

samochodzie w pobliżu meczetu Shia w mieście Kirkurk na północy kraju. 

Większość mieszkańców Nineveh opuściło w nocy swoje domy jak podaje 

Fraternite en Irak [http://fraternite-en-irak.org/2014/08/07/les-

populations-fuient-la-plaine-de-ninive-sos-de-mgr-sako/]  międzynarodowa 

organizacja chrześcijańska mająca siedzibę w Paryżu. 

 

Sądzi się, że około 100 000 ludzi zmierza w kierunku autonomicznego Regionu 

Kurdystanu. 

Papież Franciszek wezwał międzynarodową społeczność , aby zwróciła uwagę na 

kryzys. 

Tymczasem siły kurdyjskie znane jako Peshmerga, które walczą z PI 

kontynuują ofensywę od kilku tygodni.  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28686998 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28686998
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6.VIII 

 

KRYZYS W GAZIE, Amerykański sekretarz stanu John Kerry przekonywał, aby 

Izrael i Palestyńczycy wykorzystali zawieszenie broni w Gazie aby pójść 

dalej w kierunku głębszych negocjacji 

 

W Gazie obowiązuje 72 godzinny rozejm wstrzymujący 4 tygodniowy konflikt, 

który pochłonął ponad 1900 ofiar. 

Izrael i Palestyńczycy wysłali swoje delegacje do Kairu, aby przedyskutować 

możliwości długoterminowego zawieszenia broni. 

W wywiadzie dla BBC J. Kerry poinformował, że Stany Zjednoczone wspierają w 

pełni prawo Izraela do obrony przeciwko atakom rakietowym bojowników. 

   

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28669031 

 

 

Rosyjska grupa hackerów przejęła 1,2 miliarda loginów i haseł należących do 

ponad 500 milionów adresów e-mail, informuje amerykańska firma Hold 

Security  

 

Według niej jest to „jak dotąd największe  naruszenie danych". 

Skradzione dane pochodzą z 420 000 stron internetowych w tym "wielu 

przywódców w praktycznie każdej gałęzi przemysłu na świecie". 

Hold Security nie podał szczegółów koncernów, dotkniętych atakiem. 

„Oni nie zaatakowali dużych koncernów, ale zamiast tego za cel wybrali 

każdą stronę, którą ich odwiedzający odwiedzili" podaje w raporcie HC 

[http://www.holdsecurity.com/news/cybervor-breach/] 

„Celem ataku stały się tysiące stron, na liscie są strony przemysłowe na 

całym świecie oraz wiele małych osobistych stron". 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/technology-28654613 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28669031
http://www.bbc.com/news/technology-28654613
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UKRAINA, Ludność cywilna we wschodniej Ukrainie zmaga się z trudnościami 

życiowymi w tym ze zniszczoną infrastrukturą i ograniczonym dostępem do 

prądu i zasobów wody, informuje ONZ 

Szef pomocy humanitarnej przy ONZ John Ging powiedział, że „jest konieczne 

"natychmiastowe działanie" aby zakończyć konflikt i doprowadzić do tego, 

aby jeszcze więcej ludzi nie znalazło się w niebezpieczeństwie. 

Podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ Rosja oskarżyła Ukrainę o 

doprowadzenie do trudnych warunków życiowych jej mieszkańców, ale Wielka 

Brytania powiedziała, że za to odpowiada Rosja. 

Według ONZ od kwietnia zginęło 1367 osób. 

Jednakże prawdziwe dane mogą być wyższe gdyż rebelianci informują o utracie 

800  członków ich ugrupowania i oskarżają rząd o zaniżanie ich strat. 

Rząd poinformował, że podczas starć we wtorek zginęło 18 żołnierzy 

ukraińskich a 54 zostało rannych. 

Tymczasem NATO szacuje liczbę żołnierzy rosyjskich wzdłuż granicy z Ukrainą 

na 20 000. 

Rosja zwróciła 180 żołnierzy ukraińskich, którzy schronili się za rosyjską 

granicą przed atakiem rebeliantów. 

Międzynarodowy zespół ekspertów w dalszym ciągu prowadzi prace w miejscu 

gdzie rozbił się samolot Malezyjskich Linii Lotniczych, najprawdopodobniej 

na skutek zestrzelenia. 

We wtorek ONZ podało liczbę osób, które uciekając z miejsc, w których 

trwają walki przybyła do innych części kraju, która wzrosła z 2600 do 102 

600.  

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28669764 

 

 

KRYZYS IRACKI, Co najmniej 60 osób zostało zabitych w irackim ataku 

lotniczym na budynek znajdujący się pod kontrolą sunnickich bojowników w 

Mosulu informują przedstawiciele władz 

 

Źródła medyczne informują, że trafiono w więzienie prowadzone przez Pańtwo 

Islamu, grupę bojowników dżihadu, która zajęła miasto w czerwcu. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28669764
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W innym miejscu nastąpiła seria ataków bombowych, ładunki eksplodowały w 

samochodach w zatłoczonym targowisku w prowincji Shia w Bagdadzie na skutek 

czego zginęło 47 osób. 

Do kolejnej eksplozji doszło w mieście Sadr w czwartek wieczorem na skutek 

czego zginęło co najmniej 30 osób oraz w Ur gdzie zginęło co najmniej 8 

osób. Poinformowano również o atakach we wschodnich i południowych 

dzielnicach Bagdadu. 

Doniesienia mówią, że siły kurdyjskie znane jako Peshmerga ostrzelały 

wschodnie dzielnice Mosulu oraz obszary na północnym-wschodzie w czwartek. 

Telewizja iracka podaje, że atak lotniczy na Mosul uwolnił około 300 ludzi 

trzymanych przez PI w więzieniu, które było traktowane przez grupę 

bojowników jako trybunał religijny i ośrodek do zatrzymań. 

Źródła poinformowały BBC, że część z zatrzymanych przez bojowników  jest 

wśród ofiar, dodatkowo mówi się, że do ataku mógł zostać wykorzystany dron. 

Wcześniej starszy reprezentant władz kurdyjskich ostrzegł, że 50 000 

członków  religijnej grupy Yazidi (Jazydów) uwięziony w górach czeka śmierć 

jeśli nie zostaną uratowani. 

„Trzeba podjąć szybką akcję międzynarodową, aby ich ocalić". 

Wielu z nich - głównie osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży - już 

umarły" powiedział Jabbar Yawar sekretarz generalny Kurdyjskiego Rządu 

Regionalnego (Kurdistan Regional Government ) agencji Reuters. 

Khalil jeden z tysięcy Jazydów uwięzionych w Górach Sinjar (Mount Sinjar) 

powiedział BBC, że ich apele o pomoc są ignorowane. 

"Ukrywamy się w jaskiniach. Nie mamy nic - żywności ani wody. 

Jesteśmy otoczeni od 4 dni. Jemy raz dziennie rano albo w nocy. [...] Tutaj 

temperatura wynosi 50 stopni Celsjusza i jesteśmy nieustannie bombardowani. 

Potrzebujemy pomocy. Dotąd nie dostaliśmy, żadnej pomocy humanitarnej z 

żadnej z organizacji - ani z Czerwonego Krzyża ani z Czerwonego Półksiężyca 

ani nawet z ONZ. Iracki rząd ani iracki prezydent nie pomogli nam wcale. W 

ogóle." 

Przedstawiciele rządu poinformowali, że od wtorku niedaleko zostało 

zrzucone 77 ton wody i żywności. 

Sinjar uległ na skutek ofensywy IS a jego sojusznicy zajęli kilka miast na 

północnym zachodzie, pole naftowe, największą iracką zaporę doprowadzając 

do defensywy Peshmerga. 

Starszy przedstawiciel z Jalal Talabani's Patriotic Union of Kurdistan 

irackiego prezydenta poinformował, że siły walczące należące  do syryjskiej 

Kurdish Democratic Union Party (Partii Kurdyjskiego Demokratycznego Związku 

- PYD) oraz tureckiej Kurdistan Workers' Party (PKK) przeszły do 

kontrofensywy. 
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Kurdowie przyłączyli się również do Arabów sunnickich i Shia w wezwaniu do 

ustąpienia premiera Nouri Maliki. 

Ten jako przywódca bloku, który zdobył większość miejsc w wyborach 

parlamentarnych uważa że ma prawo do stworzenia koalicji rządowej. 

W wystąpieniu telewizyjnym w środę powiedział, że jakakolwiek 

niekonstytucyjne próba sformowania nowego rządu „otworzą wrota do piekła".     

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28677283 

 

 

Codzienne zażywanie aspiryny ogranicza przypadki zapadalności na raka jelit 

i żołądka 

(Daily aspirin 'cuts bowel and stomach cancer deaths) 

http://www.bbc.com/news/health-28656812 

  

 

Wojsko Stanów Zjednoczonych złożyło hołd gen. Harold Green, zabitego przez 

afgańskiego żołnierza w ataku we wtorek jako „prawdziwemu bohaterowi" 

(The US military has paid tribute to Maj Gen Harold Greene, killed by an 

Afghan soldier in an insider attack on Tuesday, as a "true hero") 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28669767 

 

5.VIII 

 

KRYZYS W GAZIE, Izrael wycofał swoje oddziały ze Strefy „do pozycji 

obronnych" poza terytorium palestyńskim 

Informuje, że główny cel jego ofensywy - zniszczenie tunelów bojowników - 

został osiągnięty 

72- godzinny rozejm - zawarty przy pośrednictwie mediatorów egipskich w 

poniedziałek - wszedł w życie o 8.00 czasu lokalnego (05.00 GMT) i 

utrzymuje się. 

Według źródeł podczas 4 tygodniowych walk zginęło 1800 Palestyńczyków i 67 

Izraelczyków. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28677283
http://www.bbc.com/news/health-28656812
http://www.bbc.com/news/world-asia-28669767
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Kilka minut przed obowiązywaniem zawieszenie broni Hamas wystrzelił rakiety 

w kierunku Izraela. Izrael także odpowiedział atakiem tuż przed 

rozpoczęciem rozejmu. 

Izrael rozpoczął ofensywę pod nazwą Operation Protective Edge (operacja 

Ochronne Ostrze) 8 lipca aby zakończyć ataki rakietowe na swój kraj oraz 

aby zniszczyć tunele uzywane przez bojowników palestyńskich. 

W oświadczeniu tuż przed wycofaniem wojsk IDF poinformował, że wyeliminował 

32 tunele, zniszczył 3 000 pocisków i zabił 900 „terrorystów". 

IDF szacuje, że na Izrael wystrzelono około 3300 rakiet w tym czasie i 

Hamas jest ciągle w posiadaniu 3000 rakiet. 

Podczas walk miało miejsce kilka rozejmów, ale w każdym z nich obie strony 

wzajemnie oskarżały się o gwałcenie porozumienia. 

Porozumienie, które negocjował Egipt zostało zaakceptowane przez Izrael, 

ale odrzucone przez Hamas. 

Nowe porozumienie proponuje delegacjom wszystkich stron przybycie na dalsze 

rozmowy do Kairu. 

Główne żądania palestyńskie pozostają, pełne wycofanie Izraela z Gazy, 

zakończenie blokady terytorium i otworzenie przejść na granicy. 

Tymczasem palestyński minister spraw zagranicznych Riad al-Malki spotkał 

się z prokuratorami Międzynarodowego Trybunału ds. zbrodnii (International 

Criminal Court) w Hadze.  

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28654229 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-28657852 

 

 

FRANCJA, Starcia pomiędzy emigrantami afrykańskimi w portowym mieście 

Calais doprowadziły do ran u ponad 50 osób 

 

Walki, które zaczęły się w poniedziałek wieczorem przy ośrodku dystrybucji 

żywności zostały początkowo zdławione przez policję, ale później na nowo 

wybuchły. 

Setki emigrantów mieszka w nieformalnych obozowiskach w porcie Calais 

próbując nielegalnie dostać się do Wielkiej Brytanii. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28654229
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-28657852


  POLSKI PORTAL 1-31 sierpień  2014                                                                                                                                                     (nr 17)                                                                                                                                                        
79 
 

Francuska policja spędziła kilka miesięcy próbować zlikwidować obozowiska, 

ale emigranci tłumaczą, że nie mają dokąd pójść. 

Ostatnio doszło drugi raz do walki pomiędzy emigrantami z Sudanu a 

emigrantami z Erytrei i musiano użyć policji do tłumienia zamieszek. 

W wyniku podobnego incydentu w niedzielę około 13 osób zostało rannych. 

W maju władze próbowały ewakuować emigrantów z obozowiska w pobliżu portu, 

ale wielu po prostu przeniosło się do innych dzielnic w mieście. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28656773 

 

4.VIII 

 

KONFLIKT W GAZIE, Izraelskie "okno humanitarne" dla część  

strefy zakończyło się  

Izrael poinformował, że rozejm nie będzie dotyczył Rafah na południu i 

jeśli jego siły zostaną zaatakowane to nastąpi odpowiedź. 

Władze palestyńskie poinformowały, że Izrael złamał zawieszenie broni 

krótko po tym jak zaczęło ono obowiązywać trafiając dom w Gazie. 

W Jerozolimie izraelski policjant powiedział, że po ataku, na autobus, w 

którym izraelski cywil został zabity a kilka osób rannych, został 

zastrzelony palestyński kierowca ciężarówki. Palestyńczyk wcześniej 

przewrócił autobus. 

Po zakończeniu rozejmu premier Izraela Benjamin Netanyahu wydał 

oświadczenie o kontynuacji operacji w Gazie aż do przywrócenia spokoju. 

Rozejm został zawarty po ataku na szkołę prowadzoną przez ONZ w Gazie w 

wyniku czego zginęło 10 osób. 

Zawieszenie broni rozpoczęło się o godzinie 10.00 (07:00 GMT) a zakończyło 

o 17.00 (14:00 GMT) 

W atakach tuż przed rozejmem został zabity w swoim domu dowódca Islamskiego 

Dżihadu Daniel Mansour. 

Izraelskie media informują o kilkudziesięciu rakietach, które wystrzelono z 

Gazy w poniedziałek. 

IDF podaje, że od 8 lipca z terytorium Gazy wystrzelono 2560 rakiet a 

system obrony Iron Dom przechwycił i zniszczył 556 rakiet. 

Przedstawiciele służb medycznych w Gazie informują, że zginęło 1800 

Palestyńczyków i ponad 9000 zostało rannych od momentu rozpoczęcia 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28656773
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konfliktu 4 tygodnie temu 67 Izraelczyków zostało zabitych w tym 3 osoby 

cywilne oraz jeden Tajlandczyk pracujący w Izraelu. 

Na skutek ostatnich walk ponad 1,8 mln mieszkańców opuściła soje domy. 

Wielu z nich znalazło schronienie w obiektach dla uchodźców prowadzonych 

przez ONZ w Gazie w tym szkole prowadzonej przez ONZ w Rafah, która stała 

się celem ataku w niedzielę. 

 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28635031 

 

 

 

KRYZYS UKRAIŃSKI, Ponad 300 ukraińskich żołnierzy przekroczyło granicę z 

Rosją w czasie ciężkich walk z prorosyjskimi separatystami 

Rzecznik służb bezpieczeństwa Andriy Lysenko poinformował, że 311 żołnierzy 

i strażników przygranicznych „przekroczyło granicę przechodząc na 

terytorium rosyjskie" w punkcie kontrolnym Gukovo we wschodniej Ukrainie. 

Władze Ukrainy chcą, aby wrócili z powrotem używając do tego kanałów 

dyplomatycznych, dodał. 

Wcześniej przedstawiciel rosyjskich służb bezpieczeństwa podał, że w Rosji 

udzielono schronienia 438 żołnierzom ukraińskim jako zdrajcom. 

Inny rzecznik armii ukraińskiej poinformował, że grupa żołnierzy wycofała 

się na teren Rosji ponieważ skończyła jej się amunicja podczas walki. 

Dodał, że należą do 27 brygady zmotoryzowanej. 

Władze Ukrainy podały, że podczas operacji przeciwko separatystom przejęli 

ponad 60 miast w Donetsku i Luhansku.  

Rosja zapowiedziała, że w tym tygodniu w pobliżu granicy przeprowadzi 

ćwiczenia wojskowe. Rzecznik ministra obrony Rosji poinformował, że weźmie 

w nich udział 100 jednostek powietrznych w tym samolotów Sukhoi Su-27 i 

MiG-31 fighter jet oraz śmigłowców Mi-24 oraz Mi-28 oraz najnowszego 

bombowca Sukhoi Su-34. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28637569 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-28632292 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28635031
http://www.bbc.com/news/world-europe-28637569
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-28632292
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CHINY, Do południowo-wschodniej prowincji Yunnan wysłano 2500 żołnierzy aby 

pomóc ocalałym po trzęsieniu ziemi, w którym zginęło co najmniej 398 ludzi 

 

W niedzielę ponad 1800 zostało rannych kiedy doszło do trzęsienia ziemi o 

sile 6.1.  

Wysiłki zmierzające do tego aby dotrzeć do epicentrum zostały utrudnione ze 

względu na ulewne deszcze. 

Media państwowe CCTV poinformowały, że trzęsienie ziemi było najsilniejsze 

w rejonie górskim w ciągu 14 lat. 

Strażakom udało się uratować 32 ludzi w tym chłopca, który był uwięziony w 

bloku mieszkalnym podała agencja Xinhua. 

Ciała wyciągnięte z zawalonych budynków w Longtoushan epicentrum 

trzęsienia, zostały położone na ulice i obwinięte kocami bądź złożone w 

prowizorycznych konstrukcjach z desek, poinformowała agencja AFP. 

Premier Li Keqiang pojechał na miejsce, aby doglądać operację ratunkową. 

W wyniku trzęsienia co najmniej 12 000 domów zostało zniszczonych a 30 000 

uszkodzonych. 

Rząd wysłał 2000 namiotów, 3000 składanych łózek, 3000 kołder i 3000 kurtek 

na miejsce katastrofy, poinformowała Xinhua. 

Amerykańska Inspekcja Geologiczna (The US Geological Survey), że źródło 

trzęsienia było na relatywnie małej głębokości 10 km poniżej rejonu Zhaotng 

w północno-wschodniej prowincji. 

Miało miejsce w niedzielę o 16.30 czasu lokalnego (08.30 GMT) 

Południowo-zachodnie Chiny to miejsce gdzie dochodzi do aktywności 

sejsmicznej. 

Trzęsienie ziemi w  Sichuan w 2008 roku doprowadziło do śmierci dziesiątek 

tysięcy osób i miało siłę 7,7. 

Trzęsienie ziemi w Yunnan w 1970 r. zabiło co najmniej 15 000 osób. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-28635027 

 

 

 

Konflikt w związku z urodzeniem dziecka prze surogatkę z Tajlandii 

(Conflicting claims over Thai surrogate baby case) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-28635027
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http://www.bbc.com/news/world-asia-28636126 

  

 

 

Prom z Bangladeszu wywrócił się do góry dnem na rzece Padma w pobliżu Dhaka 

(Bangladesh ferry capsizes on River Padma near Dhaka) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28636887 

 

3.VIII 

 

UKRAINA, Ludność cywilna przygotowuje się na oblężenie w czasie kiedy 

wojska rządowe zbliżają się do zajętych przez rebeliantów miast: Donetsk i 

Luhansk 

Mieszkańcy gromadzą żywność i śpią w piwnicach, według doniesień Luhansk 

jest otoczony i nie ma zasilania. 

Źródła podały, że 9 cywilów zostało w niedziele zabitych w Donetsku i 

Luhansku. 

W Luhansku zginęło 3 cywilów a 8 zostało rannych w ciągu 24  godzin.Kilka 

budynków mieszkalnych, szkoła i supermarket zostało zniszczonych na skutek 

ostrzału poinformowała lokalna telewizja. 

Prawie 50 000 gospodarstw domowych w Luhansku wciąż nie ma prądu, 5000 nie 

ma wody a ponad 4 000 nie ma gazu poinformował kijowski Kanal 5. 

W Donetsku reporter agencji AFP poinformował, że widział ciało zabitej 

kobiety leżące na ulicy po ostrzale moździerzowym. 

Ukraińskie siły uczyniły znaczne postępy w ofensywie na wschodzie kraju od 

czasu prezydentem został Petro Poroshenko obiecując odebranie terenów 

zajętych przez rebeliantów. 

Pomimo walk na terenie gdzie rozbił się samolot malezyjskich linii 

lotniczych trwają prace holenderskich i australijskich ekspertów. W rejonie 

miast Shakhtarsk i Torez ma się znajdować 80 szczątków ciał – ofiar 

katastrofy  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28630391 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28636126
http://www.bbc.com/news/world-asia-28636887
http://www.bbc.com/news/world-europe-28630391
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ONZ ostrzegło, że aż 200 000 osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich 

domów po tym kiedy bojownicy zajęli więcej miast w północnym Iraku 

Bojownicy z Państwa Islamu (znani wcześniej jako Isis) zajęli miasto Sinjar 

w pobliżu Syrii. 

Nastąpiło to przejęciu z rąk sił Kurdish Peshmerga przez PI w niedzielę 

miasta Zumar i dwóch pobliskich pól naftowych.   

 

PI już kontroluje kilka innych pól naftowych w północnym Iraku co jak się 

uważa pomaga im finansować ich działania. 

Państwo Islamu zajęło dużą część północnego Iraku, która była wcześniej pod 

kontrolą sił rządowych podczas ofensywy w czerwcu. 

Specjalny wysłannik ONZ do Iraku Nickolay Mladenov powiedział, że w Sinjar 

„ma miejsce tragedia humanitarna". 

„Sytuacja humanitarna ludności cywilnej jest straszna, potrzeba pilnie 

podstawowych rzeczy w tym żywności wody i środków medycznych" - powiedział. 

Miasto jest domem dla dużej społeczności kurdyjskiej (Kurdish Yazidis), 

którą PI uważa za heretycką. 

W mieście 2 świątynie Yazidi najprawdopodobniej zostały zniszczone. 

W niedzielę Wojskowe siły kurdyjskie znane jako Peshmerga po ofensywie 

bojowników zostały zmuszone do wycofania się z pobliskiego miasta Zumar.  

Tymczasem iracka telewizja podała, że w niedzielę bojownicy przejęli 

również kontrolę nad zaporą w Mosulu po wycofaniu się sił kurdyjskich. 

Zapora należy do największych w Iraku i dostarcza w większości prąd do 

Mosulu. 

Na południu trwają walki pomiędzy armią iracką a bojownikami sunnickimi w 

pobliżu miasta Jufr al-Sakhar podają źródła wojskowe. 

Armia iracka przeprowadziła kilka nalotów na pozycje bojowników w centrum 

miasta, które leży około 60 km na południowy wschód od Bagdadu. 

Miasto zostało zajęte przez bojowników w ubiegłym tygodniu. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28631770 

 

 

Epidemia wirusa Ebola: Amerykańscy eksperci mają przybyć do Afryki 

Zachodniej 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28631770
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(Ebola outbreak: US experts to head to West Africa) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28631777 

  

 

Francja i Niemcy wspólnie uczcili rocznicę wybuchu I wojny światowej 

(French and German leaders mark WW1 anniversary) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28628335 

 

2.VIII 

 

KRYZYS W GAZIE, Izrael jest niechętny rozmowom w Egipcie 

 

Nie jest skłonny wysłać swojej delegacji na rozmowy w sprawie rozejmu gdyż 

kontynuuje swoją ofensywę w Gazie, podają źródła. 

Przedstawiciele strony izraelskiej informują, że po skończeniu niszczenia 

tuneli wykorzystywanych przez palestyńskich bojowników rozważają 

jednostronne wycofanie się z Gazy. 

Przedstawiciele armii twierdzą, że Izrael jest bliski osiągnięcia swojego 

celu. 

Egipt został wybrany na gospodarza rozmów, ze swoim prezydentem Abdul 

Fattah al-Sisi, który uważa, że jego plan ma szansę na zakończenie rozlewu 

krwi. 

W niedzielę oczekiwano w Kairze na delegację Stanów Zjednoczonych i 

Palestyńczyków. W delegacji ze strony palestyńskiej miał przybyć Hamas, 

Fatah oraz inne frakcje. 

Ze strony Stanów Zjednoczonych oczekiwano Zastępcy Sekretarza Stanu William 

Burnsa.  

Tymczasem Izrael poszukuje swojego żołnierza Hadar Goldin, który zaginął w 

piątek. 

Zbroje skrzydło Hamasu - Qassam Brigades poinformowało, że nie ma 

informacjo o losie 2nd Lt Goldin, ale mógł on zostać zabity wraz ze swoimi 

napastnikami podczas izraelskiego bombardowania. 

Zginęło około 1655 Palestyńczyków i 65 Izraelczyków od początku konfliktu. 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28631777
http://www.bbc.com/news/world-europe-28628335
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W Izraelu został zabity również tajlandzki robotnik.  

Według ministerstwa zdrowia w Gazie około 8900 Palestyńczyków zostało 

rannych. 

Jeden ze starszych przedstawicieli Izraela cytowany przez izraelskie media 

poinformował, że do Kairu nie wyruszy żadna delegacje na rozmowy w sprawie 

rozejmu bez wcześniejszej zapowiedzi. 

Tymczasem Izrael będzie kontynuował swoją operację aż do czasu kiedy Hamas 

nie będzie mu w stanie zagrozić. 

„Jeżeli będziemy czuli, cel odstraszenia został osiągnięty opuścimy Strefę 

[...] jeden z przedstawicieli powiedział gazecie Haaretz:  

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.608426 

Źródła palestyńskie poinformowały, że na skutek ataków izraelskich w 

pobliżu Rafah od północy zginęło co najmniej 35 osób. Pociski trafiły w 

domy, meczety i uniwersytet. 

 

IDF poinformował, że trafione cele: uniwersytet był „ośrodkiem pracy nad 

rozwojem broni" a w 5 meczetach było dowództwo Hamsu i ośrodek szkoleniowy. 

Media izraelskie podały, że po relatywnie spokojnej nocy w niedziele 

wystrzelono rakiety w tym na Tel Aviv. 

Agencja Egipska Mena poinformowała, że w sobotę egipska granica w Rafah z 

Gazą została powtórnie otwarta w celach humanitarnych, aby pomóc rannym. 

  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28622082 

 

 

Na skutek wybuchu nowych walk międzynarodowy zespół ekspertów badających 

większy obszar miejsca gdzie doszło do katastrofy MH17 musiał wstrzymać 

swoje prace 

Obserwatorzy musieli się wycofać z jednej wioski po tym jak usłyszeli 

odgłosy ostrzału artyleryjskiego choć praca na większym obszarze jest 

ciągle kontynuowana. 

Około 70 Norwegów i Australijczyków bada teren o powierzchni 20 kilometrów 

kwadratowych. 

Ani rebelianci, ani siły rządowe Ukrainy nie kontrolują w pełni terenu. 

Zespół holenderski przywiózł 2 psy przeszkolone do poszukiwania ludzkich 

szczątków a kolejne dwa specjalnie wytrenowane psy są w drodze z Belgii. 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28622082
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Korespondent BBC informuje, że zespół Australijski dysponuje specjalnym 

wyposażeniem - mini dronem wyposażonym w kamerę - ale nie ma zgody ze 

strony rebeliantów na jego użycie. 

Tymczasem jeden z doradców rebeliantów potwierdził, ze na wschodzie Ukrainy 

przeprowadzone pozasądowe egzekucje, które mają „powstrzymać chaos". 

Igor Druz powiedział BBC, że takie "egzekucje" mają na celu dać wyraźny 

sygnał reszcie siłom rebeliantów. 

I. Druz poinformował, że „Podczas niektórych sytuacji, w stanie wyjątkowy 

przeprowadzamy egzekucje, które mają nas ochronić przed chaosem. W wyniku 

czego, nasze oddziały, te które wycofały się ze Slovianska są silnie  

zdyscyplinowane". 

Sloviansk był kluczowym bastionem rebeliantów zanim został z powrotem 

zajęty przez siły ukraińskie. 

I. Druz jest doradcą dowódcy rebeliantów Igora Strelkov i starszym 

rzecznikiem terenów zajętych przez nich w rejonie Donetska. Jest 

odpowiedzialny za ideologię  ruchu separatystów na wschodzie Ukrainy.           

W wywiadzie udzielonym BBC w Donetsku nakreślił swoją wizję tak zwanego 

państwa Noworosyjskiego ("state of Novorossia"), który mają  

nadzieję tam powstanie. 

Jak sam wyjaśnia jest silnym zwolennikiem ortodoksyjnej chrześcijańskiej 

moralności i wartości rodzinnych a także opowiada się przeciwko 

homoseksualistom. Ma nadzieję, na zalegalizowanie kary śmierci dla osób 

popełniających najcięższe przestępstwa i jest pewien, że większość  

rebeliantów poprze go w tej inicjatywie. 

Jego zdaniem rząd ukraiński jest „całkowicie nielegalny"  

(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28622083 

 

 

Kyzys spowodowany wirusem Ebola: Zakażony lekarz Kent  

Brantly przetransportowany do Stanów Zjednoczonych  

(Ebola crisis: Infected doctor Kent Brantly lands in US) 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28596416 

  

 

Powtórne liczenie głosów w Afganistanie znowu wstrzymane 

(Afghan election recount stalls again) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28621142 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28622083
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28596416
http://www.bbc.com/news/world-asia-28621142
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1.VIII 

 

Izrael i Hamas zgodziły się na bezwarunkowe 72-godzinne  

humanitarne zawieszenie broni 

 

Jednak kilka godzin po rozpoczęciu obowiązywania rozejmu Palestyńczycy 

poinformowali o zabiciu 4 osób na skutek ostrzału izraelskiego, 

najwidoczniej jako odpowiedź na atak rakietowy. 

Według przedstawicieli służb medycznych do tej pory w wyniku konfliktu 

zginęło około 1460 Palestyńczyków, głównie spośród ludności cywilnej. Po 

stronie izraelskiej zginęło 63 osoby, głównie żołnierzy. 

Zapowiadając wprowadzenie zawieszenia broni Stany Zjednoczone i ONZ 

podkreśliły jego humanitarny charakter ale poinformowały, ze żołnierze 

izraelscy mogą pozostać w tym czasie na terenie Gazy. 

Korespondenci informują, że zarówno Izrael jak i Hamas byliby zadowoleni z 

wprowadzenia długotrwałego rozejmu podobnego do tego, który zakończył 

konflikt w 2009 i 2012 roku. 

Uznaje się, że Katar i Turcja mogą odegrać kluczową rolę w wysiłkach 

zmierzających do zawarcia rozejmu gdyż mogą komunikować się z Hamasem, 

który ma trudne relacje z wieloma innymi krajami. 

 

Życie w Gazie (wg źródła Ocha 3.08.2014) 

 

1,8 miliona osób  

4,505 os./na km kwadratowy 

485 000 mieszka obecnie w zorganizowanych miejscach, które mają zapewnić 

bezpieczeństwo, albo u rodzin 

1,5 miliona nie mieszka w schronach albo nie ma dostępu do wody 

373 000 dzieci potrzebuje pomocy psychologicznej 

 

Więcej szczegółów: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20415675 
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Tymczasem przedstawiciele Izraela poinformowali BBC, że 70-80% tuneli 

zostało „zneutralizowanych i potrzeba jeszcze kilku dodatkowych dni aby 

zdemontować pozostałe. 

Izrael zajął Gazę w 1967 roku podczas wojny i wycofał oddziały i osadników 

w 2005 roku. Uważa to za koniec okupacji ale wciąż kontroluje granice Gazy, 

zasoby wodne i przestrzeń powietrzną. Egipt kontroluje południową granicę  

Gazy. 

(ź) 

http://www.bbc.com/news/28596609 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20415675 

 

 

KATASTROFA MH17, Zespół Holenderskich i Australijskich ekspertów znalazł 

ludzkie szczątki na miejsce gdzie rozbił się samolot Malezyjskich Linii 

Lotniczych 

 

Odkrycia dokonano po całym dniu poszukiwań na obszarze o wielkości 35 

kilometrów kwadratowych wewnątrz strefy gdzie trwa konflikt. 

Dotychczas znalezione ciała 227 ofiar spośród 298 pasażerów zostały 

przetransportowane do Holandii celem dokonania identyfikacji. 

Szef zespołu ekspertów Pieter-Jaap Aalbersberg powiedział, że pierwszy 

dzień badań został zakończony i odnalezione szczątki ofiar zostaną wysłane 

do Holandii. Poinformował, że grupa uda się do nowego miejsca miasta 

Soledar w rejonie Donetska. 

Zespół ekspertów przyjechał na miejsce 16 pojazdami w pobliżu wioski 

Grabove wraz z obserwatorami z Organization for Security and Co-operation 

in Europe (OSCE). 

Prezydent Barack Obama rozmawiał w piatek na temat kryzysu z Władymirem 

Putinem.   

Tymczasem prezydent Ukrainy prezydent Ptro Poroschenko zapowiedział, że 

długo oczekiwane wybory do parlamentu odbędą się w jesieni. 

Źródła podają, że od początku konfliktu, który rozpoczął się po tym jak 

separatyści ogłosili niepodległość zginęło ponad 1500 osób. 

Rosja, która zajęła Krym w marcu została oskarżona o dostarczanie 

uzbrojenia rebeliantom i stała się celem sankcji w prowadzonych przez Stany 

Zjednoczone i UE. 

 

http://www.bbc.com/news/28596609
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20415675
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(ź) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28599315 

 

 

Światowa Organizacja Handlu informuje, ze 160 jej członków  

nie udało się uzgodnić globalnego układu opracowanego  

podczas spotkania na Bali ubiegłego grudnia 

(The World Trade Organization says its 160 members have  

failed to agree a global customs pact drawn up in meetings  

in Bali last December) 

http://www.bbc.com/news/business-28597574 

  

 

 

Spartaczone egzekucje w Ameryce 

(America's 'inexorably' botched executions ) 

http://www.bbc.com/news/magazine-28555978 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28599315
http://www.bbc.com/news/business-28597574
http://www.bbc.com/news/magazine-28555978

