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30.IX
Przywódca Honkongu CY Leung przekonywał protestantów opowiadających się za
demokracją aby „natychmiast" zakończyli swoją kampanię, podczas gdy wielki
tłumu zbierają się aby wziąć udział w proteście
Dziesiątki tysięcy ludzi blokują ulice w kilku miejscach.
Protestujący domagają się aby Beijing zezwolił miastu Hong Kong na wolny
wybór kolejnego przywódcy na co Chiny nie chcą się zgodzić.
Ruch „Occupy Central” wezwał CY Leunga, aby we wtorek w nocy spotkał się z
protestującymi osobiście.
W czasie konferencji prasowej grupa prodemokratyczna zapowiedział, że
otworzy "korytarze humanitarne" w miejscach gdzie odbywają się protesty,
aby mogły przejechać pojazdy uprzywilejowane.
We wtorek na ulicach panował względny spokój.
Jednak można spodziewać się tłumów 1 października, który jest Dniem
Narodowym Chin. Czwartek jest dniem upamiętniającym utworzenie
komunistycznych Chin.
W weekend policja użyła gazu łzawiącego oraz pieprzowego, ale od tego czasu
funkcjonariusze wycofali się a protestujący zachowują spokój.
Główne części miasta są zablokowane prze protestujących a część szkół i
banków pozostaje zamknięta.
Protestujący domagają się ustąpienia prezydenta CY Leunga.
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On sam odrzuca żądanie informując, że jego odsunięcie spowoduje wybór
przywódcy przez komitet a nie przez głosowanie.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29420802

UE zamierza utrzymać sankcje przeciwko Rosji uznając, że porozumienie
pokojowe na Ukrainie nie jest w pełni skuteczne

Od kwietnia w rejonie Ługańska i Doniecka zginęło co najmniej 3200 ludzi a
tysiące cywilów opuściło swoje domy.
Obie strony zgodziły się na utworzenie 30 kilometrowej strefy buforowej.
Ale ciągle są sygnały o nie przestrzeganiu rozejmu podpisanego 5 września.
W poniedziałek w starciu z prorosyjskimi separatystami zginęło co najmniej
7 ukraińskich żołnierzy w pobliżu donieckiego lotniska - to najkrwawszy
pojedynczy incydent od czasu zawarcia rozejmu.
Władze informują, że pocisk wystrzelony z czołgu trafił pojazd, w którym
byli żołnierze.
Informuje się również o ciężkim ostrzale lotniska w Doniecku.
W ubiegłym tygodniu premier Arseniy Yatsenyuk powiedział, że rosyjskie siły
wciąż działają na terenie wschodniej Ukrainy.
Przekonywał przed Zgromadzeniem Generalnym ONZ, aby zachód nie znosił
sankcji dopóki Ukrainy nie będzie kontrolowała w pełni swojego całego
terytorium.
Zarówno USA jak UE poinformowały, że sankcje mogą być zniesione jeśli
sytuacja na Ukrainie wystarczająco się poprawi.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29429602

Nowy rząd Afganistanu podpisał układ z przedstawicielami strony
amerykańskiej, który zezwala wojskom amerykańskim na pozostanie w kraju
dłużej niż do końca roku
Porozumienie zostało podpisane przez nowo mianowanego doradcy ds.
bezpieczeństwa Hanif Atmar
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Poprzedni prezydent Hamid Karzai odmówi podpisania Obustronnego
porozumienia w sprawach bezpieczeństwa (Bilateral Security Agreement) ze
Stanami Zjednoczonymi.
Większość sił NATO ma w tym roku opuścić Afganistan pozostawiając 9800
żołnierzy amerykańskich.
Całkowita liczba żołnierzy w nowej misji kierowanej przez NATO - w tym
żołnierzy amerykańskich - których zadaniem będzie szkolenie i pomoc
afgańskim siłom bezpieczeństwa osiągnie liczbę 12 000 w przyszłym roku.
Zostaną utworzone również specjalne siły do walki z pozostałością Al-Kaidy.
Ambasador USA Jim Cunningham podpisał porozumienie w imieniu rządy
amerykańskiego.
Nowo wybrany prezydent Afganistanu Ashraf Ghani przyjął z zadowoleniem
podpisanie porozumienia.
BSA zezwala na stacjonowanie w kraju sił specjalnych aby prowadzić
„operacje antyterrorystyczne" oraz inne aby wspierać i szkolić siły
afgańskie.
Tymczasem zgodnie z innym porozumieniem NATO także podpisanym we wtorek
kilka krajów kierowanych przez Niemcy, Turcję i Włochy dostarczy kontyngent
3000 żołnierzy.
David Loyn z BBC News informuje, że Bilateral Security Agreement pomiędzy
Afganistanem a USA zezwala na stacjonowanie amerykańskich żołnierzy w
Afganistanie do końca 2014 roku. Ale ich liczebność będzie mała bo będzie
wynosić 9800 żołnierzy a do końca 2015 roku zmniejszy się o połowę przed
wycofaniem do końca 2016 roku.
Członkowie NATO stopniowo redukowali liczbę swoich żołnierzy stacjonujących
w Afganistanie przekazując kontrolę lokalnym siłom bezpieczeństwa.
Na początku tego roku w Afganistanie przebywało ponad 50 000 żołnierzy z 49
krajów w tym 34 000 ze Stanów Zjednoczonych.
W Afganistanie prezydenta H. Karzaia zastąpił A. Ghani, który na mocy
porozumienie zawartego przy pośrednictwie USA dzieli władzę ze swoim
rywalem Abdullah Abdullah, który został prezydentem wykonawczym (chief
executive.)
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29415170

Epidemia wirusa Ebola: Tysiące dzieci zostało opuszczonych
(Ebola outbreak: 'Thousands of orphans shunned)

http://www.bbc.com/news/world-africa-29424919
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29.IX
Hong Kong, Dziesiątki tysięcy protestujących opowiadających się za
demokracją blokują ulice oraz ignorują apele o rozejście się
Demonstranci rozproszyli się zajmując również centra handlowe oraz
dzielnice mieszkalne.
W poniedziałek po nocnych potyczkach policja do zwalczania zamieszek
podczas których użyto pałek i gazu łzawiącego wycofała się.
Chiny ostrzegły inne kraje, aby nie wspierać „nielegalnych zamieszek".
Tymczasem rząd brytyjski wezwał do tego, aby uznawać prawo do wyrażania
protestu [http://www.bbc.co.uk/news/uk-29411128]
Protestujący w których skład wchodzą studenci oraz zwolennicy ruchu
prodemokratycznego Occupy Central (Zajmijmy Centrum) nie zgadzają się na
plany Chin, które zawetowały wybór kandydatów na przywódców w wyborach w
Hong Kongu w 2017.
Domagają się wolnego wyboru kandydatów podczas głosowania na prezydenta coś co zdaniem Beijingu jest poza dyskusją.
W niedzielę doszło do scen w których aresztowano kilkudziesięciu osób po
tym jak dziesiątki tysięcy protestujących starło się z policją w centrum
miasta.
Podczas konferencji prasowej w poniedziałek Cheung Tak-keung asystent
komisarza policji powiedział, że policja „użyła minimum siły".
Poinformował, że 41 osób zostało rannych w ciągu minionych trzech dni w tym
12 policjantów.
Chiny, które w Hong Kongu mają garnizon Ludowej Armii Wyzwolenia (People's
Liberation Army) powiedziały, że ufa iż administracja miasta poradzi sobie
z protestami

Historia Hong Kongu
1997 r. - Hong Kong była kolonia brytyjska zostaje zwrócona Chinom zgodnie
z porozumieniem zawartym w 1984 roku oddajćym jej "szeroką autonomię z
wyjatkiem spraw polityki zagranicznej i spraw obronnych" na 50 lat
2004 r. Chiny postanawiają, że eby doszło do zmian w kwestii wyborów muszą
same wyrazić na to zgodę
czewiec-lipiec 2014 r. - działacze prodemokratyczni przeprowadzają
nieoficjalne referendum w sprawie reform politycznych i organizują masowy
protest. Po tym następują protesty aktywistów prochińskich
31 sierpień 2014 r. Chiny informują, że zgodzą się na bezpośrednie wybory w
2017 r. ale głosujący będą mogli wybrać tylko z listy kandydatów, którzy
zostaną uprzednia zaaprobowani. Działacze zaczynają protest.
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22 wrzesień 2014 r. grupa studentów rozpoczyna tygodniowy bojkot zajęć
2017r mają się odbyć wybory bezpośrednie na prezydenta
2047 r. wygasają wszelkie dotychczas zawarte umowy

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29405195

Siły lądowe wojsk irackich, wspierane przez ataki powietrzne ,
najwidoczniej ograniczyły postępy bojowników Państwa Islamskiego w mieście
na zachód od Bagdadu
Lyse Doucet z BBC informuje, że zdaniem irackiej stolicy ataki powietrzne
nastąpiły po potyczce w bojownikami PI.
Amariya al-Falluja znajduje się 40 kk od Bagdadu i jest strategicznym
miastem.
Według raportów panuje tam teraz spokój do głównej drogi do miasta Falluja
na północ, które jest kontrolowane przez PI, tłumaczy korespondent BBC.
Pentagon poinformował, że samoloty amerykańskie w nocy zaatakowały również
pozycje w prowincji Anbar.
Tymczasem wzdłuż granicy w pobliżu z syryjskim miastem Kobane zajęły
pozycje tureckie czołgi po tym jak na terytorium kraju spadło kilka
pocisków podczas potyczek pomiędzy bojownikami PI i kurdyjskimi.
Turecka policja zatrzymała setki tureckich Kurdów, którzy chcieli
przekroczyć granicę z Syrią aby przyłączyć się do obrony Kobane.
Według Syrian Observatory for Human Rights, które monitoruje konflikt w
Syrii bojownicy PI są teraz 5 km od Kobane.
Dżihadyści wystrzelili co najmniej 15 rakiet w kierunku centrum miasta,
zabijając co najmniej 1 osobę.
W nocy koalicja kierowana przez USA przeprowadziła ataki powietrzne na cele
w miastach i wioskach kontrolowanych przez bojowników PI w północnej i
wschodniej Syrii.
Dyrektor Syrian Observatory - Rami Abdul Rahman informuje, że w wyniku
ataku z powietrza na silos zbożowy w Alleppo zginęło kilka osób cywilnych.
„Oni zabili tam tylko cywilów, którzy tam pracowali. Tam nie ma bojowników
PI" powiedział agencji Associted Press.
Przeprowadzono również atak na bramę zakładu gazowego Conoco największego w
Syrii. Nie ma jednak informacje, że został zniszczony.
Tymczasem w telewizyjnym wystąpienie prezydent Barack Obama przyznał, że
Stany Zjednoczone „nie doceniły" zagrożenie ze strony IS.
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CIA poinformowała, że grupa bojowników PI może liczyć 31 000 członków w
Iraku i Syrii.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29408101

Ashraf Ghani został zaprzysiężony jako nowy prezydent Afganistanu,
zastępując Hamida Karzaia stało się pierwszym demokratycznym przekazaniem
władzy
Ceremonia w Kabulu nastąpiła po 6 miesiącach trwającego impasu pośród
dyskusji na temat nieprawidłowości w głosowaniu oraz powtórnego
przeliczania głosów.
Przy mediacji USA w porozumieniu uznano, że A. Gani będzie dzielił władzę
ze swoim byłym rywalem w wyborach Abdullah Abdullahem, który zostanie
prezydentem wykonawczym (chief executive).
Podczas gdy trwała uroczystość zaprzysiężenia 2 bomby zabiły co najmniej 15
osób. Do ataków przyznali się Talibowie.
Podczas uroczystości do pałacu prezydenckiego w Kabulu przybyło 100
dygnitarzy. A. Ghani złożył przysięgę, w której obiecał przestrzegać
konstytucji.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29375438

Prokuratorzy badający zbrodnie wojenne uznali, że były przywódca
Bośniackich Serbów Radovan Karadzic był „siłą sprawczą" stojącą za
prześladowaniem nie Serbów w latach 90-tych
Mowa końcowa została wygłoszona w Hadze, gdzie R. Karadzic od 5 lat jest
sądzony.
Prokuratorzy domagają się dożywocia. Jest oskarżony o 11 zbrodni
popełnionych w czasie wojny w Bośni, w tym najbardziej poważne ludobójstwo.
Wyro zapadnie w ciągu roku.
R. Karadzic jest oskarżony o współdziałanie z byłym generałem Bośniackich
Serbów Ratko Mladicem o wypędzenie lub zamordowanie Bośniackich Chorwatów i
Muzułmanów (Bosniaks), którzy zamieszkiwali tereny do których rościli sobie
prawo etniczni Serbowie.
Kampania miała na celu doprowadzenie do „etnicznej czystki" regionu. R.
Karadzicl.69 ocenia siebie jako przywódcę patriotę , który był zaangażowany
w heroiczną walkę w celu zachowania tożsamości Serbów.
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Jest oskarżony o ludobójstwo w masakrze, która miała miejsce w Srebrenicy w
1995 roku, w której zabito 8 000 muzułmanów mężczyzn i chłopców.
„Radovan Karadizic czeka. W środę ma ostatnią szansę aby spróbować
przekonać sędziów, że jest niewinny" powiedział jego prawnik, Peter
Robinson.
Radovan Karadizic został aresztowany w 2008 roku w Belgradzie gdzie ukrywał
się kilka lat udając uzdrowiciela.
Część ocalałych w wojnie Bośniackiej przybyło na proces.
W wojnie w Bośni zginęło ponad 100 000 ludzi, podczas której okrucieństw
dopuszczały się wszystkie trzy walczące strony.
R. Mladic również jest sądzony w specjalnym procesie w Hadze, w którym
zarzuca mu się popełnienie zbrodni wojennych związanych z wojnami w byłej
Jugosławii.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29411843

Hiszpański Trybunał Konstytucyjny wstrzymał planowane referendum w sprawie
niepodległości Katalonii
(Spain's Constitutional Court has suspended Catalonia's planned
independence referendum)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29410493

Wybuch wulkanu w Japonii: wstrzymano poszukiwania gdy wzrosła liczba ofiar
(Japan volcano: Search suspended as toll rises)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29405466

22 wrzesień (poniedziałek) – 28 wrzesień (niedziela) 2014

28.IX
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Syryjska grupa bojowników al-Nusra Front potępiła ataki powietrzne
kierowane prze USA jak „wojnę przeciwko islamowi"

Syryjska grupa działaczy powiedziała, że w nocy zbombardowano trzy
miejscowe rafinerie w pobliżu fortecy bojowników Państwa Islamskiego Raqqa.
Londyńska Syrian Observatory for Human Rights poinformowała, że na skutek
ataku na fabrykę chemiczną na przedmieściach Raqqa zginęła jedna osoba
cywilna.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29398882

Hong Kong: Użyto gazu łzawiącego podczas starć z protestującym
(Hong Kong: Tear gas and clashes at democracy protest)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29398962

Wulkan w Japoni: Zespół ratowników z Mont Ontake znalazł 31 ciał
(Japan volcano: Mt Ontake rescue teams find 31 bodies)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29399306

Dennis Kimetto

bije rekord w maratonie berlińskim

(Dennis Kimetto breaks world marathon record in Berlin)

http://www.bbc.com/sport/0/athletics/29399623

Piloci Air France kończą długi strajk
(Air France pilots end long strike)

http://www.bbc.com/news/business-29401056
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Amerykański oficer policji został postrzelony w Ferguson w stanie Missouri
(US police officer shot in Ferguson, Missouri)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29399022

27.IX
Kierowane przez koalicję z USA na czele ataki trafiły w cele w pobliżu
oblężonego miasta Kobane na granicy z Turcją, poinformował Pentagon

Amerykańskie centrum dowodzenia poinformowało, że zniszczono budynek i 2
„pojazdy opancerzone".
Bojownicy kurdyjscy bronili Kobane przed IS odkąd 140 000 cywilów opuściło
miasto i tereny przyległe uciekając do Turcji.
Tymczasem grupa bojowników syryjskich al-Nusra Front potępiła ataki jako
"wojnę przeciwko Islamowi".
W oświadczeniu, które ukazało się online wezwała dżihadystów na świecie,
aby zaatakowali kraje Zachodu i arabskie, które biorą udział w operacji.
W sobotę bojownicy PI ostrzelali Kobane w wyniku czego zginęło kilka osób,
poinformował Paul Wood z BBC.

Koalicja się wzmacnia
W sobotę rzecznik opozycyjnej Wolnej Armii Syrii poinformował, że grupa
wspiera ataki powietrzne ale przeciwstawia się jakimkolwiek atakom
powodującym ofiary wśród cywilów.
Hussam al-Marie powiedział BBC, że kraje Zachodu powinny zaatakować rząd w
Damszku.
„Tak zwane Państwo Islamskie jest naszym wrogiem tak samo jak reżim
(prezydenta) Assada" - powiedział.
„Chcemy uwolnienia Syrii od dyktatury i od terroryzmu. Potrzebujemy
wsparcia wolnego świata aby kontynuować tą walkę przeciwko reżimowi i PI.
Walczymy na dwóch frontach".
W piątek Wielka Brytania zostało ostatnim krajem, który przyłączył się do
kierowanej przez USA koalicji przeciwko PI.

10

Dwa z sześciu samolotów Tornado z RAF-u stacjonujących na Cyprze
przeprowadziło pierwszy operację [http://www.bbc.co.uk/news/uk-29393379].
Wilka Brytania dysponuje również

samolotem szpigowski w tym rejonie.

Minister Obrony Wielkiej Brytanii Michael Fallon powiedział, że „intensywna
obserwacja" pozwoli na identyfikację „konwojów" bojowników PI.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29390781

Narendra Modi w swoim pierwszym przemówieniu w ONZ jako premier podkreślił
potrzebę przeprowadzenia reform Rady Bezpieczeństwa

Instytucje ONZ, które odzwierciedlają imperatywy dwudziestego wieku nie
będą efektywne w dwudziestym pierwszym wieku, przekonywał.
Indie od dłuższego czasu lobbują za tym aby stać się stałym członkiem Rady
Bezpieczeństwa.
N. Modi powiedział, że niezreformowanemu ONZ grozi „ryzyko oderwania od
rzeczywistości".
"Jesteśmy świadkami ciągłych przemian i nie z nas nie może ich zdefiniować”
powiedział przez Ogólnym Zgromadzeniem ONZ.
Rada Bezpieczeństwa jest zdominowana od drugiej wojny światowej przez tych
samych stałych członków: Rosję, Chiny, Francję i Wielką Brytanię mających
prawo weta.
W innej kwestii będąc zwolennikiem zdrowego stylu życia N. Modi
zaproponował ustanowienie międzynarodowego Dnia Jogi.
Wyjaśnił, że to nie są tylko ćwiczenia , ale dzięki niemu ludzie mogą
łatwiej połączyć się z planetą oraz powiedział, że to może „pomóc w walce
ze zmianami klimatu".

Spośród innych dni ustanowionych przez ONZ istnieją:
Światowy Dzień Turystyki - 27 wrzesień
Międzynarodowy Dzień Szczęścia - 20 marzec
Dzień gleby (World Soil Day) - 5 grudnia
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi - 22 kwiecień
Międzynarodowy Dzień Jazzu - 30 kwiecień
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29373722

Trybunał Egiptu odłożył decyzję w sprawie przeprowadzenia ponownego procesu
prezydenta Hosni Mubarak w sprawie zarzutów o korupcję i odpowedzilności za
śmierć protestujących w czasie powstania w 2011 roku
(An Egyptian court has postponed a verdict in the retrial of former
Egyptian President Hosni Mubarak on charges of corruption and killing
protesters during the 2011 uprising)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29387081

Prezydent Katalonii podpisuje dekret o przeprowadzeniu referendum w sprawie
niepodległości
(Catalonia president signs independence referendum decree)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29390774

W wyniku erupcji wulkanu Mount Ontake w Japonii 30 osób odniosło rany
(Japan's Mount Ontake volcanic eruption injures 30)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29392810

Jedna z najbardziej barwnych i kontrowersyjnych polityków Jayaram
Jayalalitha została skazana na 4 lata więzienia w oskarżeniu o korupcję w
sprawie, która trwała przez 18 lat
(One of India's most colourful and controversial politicians, Jayaram
Jayalalitha, has been sentenced to jail for four years on corruption
charges in a case that has lasted for 18 years)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29390682

26.IX
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Dawid Cameron: Zagrożenie ze strony Państwa Islamskiego może wymagać
interwencji w Syrii

Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że w interesie państwa jest
przyłączenie się do ataków powietrznych w Iraku przeciwko bojownikom PI i
nie ma "żadnych przeszkód prawnych" do podobnej akcji w Syrii.
Posłowie zagłosowali 524 głosy za interwencją i 43 przeciw.
Downing Street poinformowało, że w ciągu najbliższych godzin do Iraku
zostanie wysłana mała liczba grupa żołnierzy jeżeli Izba Gmin (Commons)
wyrazi zgodę.
Projekt rządowy zyskał poparcie w piątek partii Konserwatywnej, Liberalno
Demokratycznej i Pracy.
Downing Street poinformowało, że w Syrii nie dojdzie do podobnej akcji
jeśli nie będzie poparcia ze strony Izby Gmin (Commons).
Tymczasem przemawiając w Izbie Lordów Arcybiskup Canterbury Justin Welby
wsparł akcję ale wezwał do „ideologicznego i religijnego" rozwiązania na
rzecz wojskowego.
Dania dostarczy 7 myśliwców a Belgia 6 samolotów F-16 dla koalicji
międzynarodowej.
Sześć myśliwców RAF-u Tornado jest już od kilku tygodni na Cyprze. Ich
sterowane laserem bomby i pociski zostaną załadowane i uzbrojone kiedy
parlament wyrazi zgodę informuje korespondent Jonathan Beale.
W czwartek przed bramą na Dwoning Street protestowało około 250 osób
przeciwko akcji wojskowej w Iraku
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-politics-29366007

Na skutek kierowanej przez USA operacji powietrznej wymierzonej przeciwko
bojowników Państwa Islamskiego zniszczono 4 czołgi oraz uszkodzono kolejny
w czasie czwartej nocy trwania nalotów w Syrii
Pojazdy zostały zniszczone w prowincji Deir al-Zour głosi oświadczenie
Departamentu Obrony USA
[http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=123268]
Pentagon poinformował, że przeprowadził 7 ataków na pozycje PI w Iraku
tym jedną na przedmieściach Bagdadu.
Rząd Dani poinformował, że wysyła myśliwce F-16 i przyłącza się do
operacji, ale tylko w Iraku.
Parlament brytyjski podejmie decyzję podczas głosowania w piątek.
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W czwartek szef UE ds. anty-terroryzmu poinformował BBC, że około 3000
Europejczyków przyłączyło się do grup islamskich w regionie.
Gilles de Kerchove ostrzegł Zachód, że ataki powietrzne mogę spowodować
akcje odwetowe w Europie.
Tymczasem ministerstwo spraw wewnętrznych Hiszpanii poinformowało, że
hiszpańska i marokańska policja aresztowała 9 osób podejrzanych o
przynależność do wojskowej komórki powiązanej grupą PI.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29379537

AFGANISTAN, Bojownicy Talibów przejęli kontrolę nad strategiczną prowincją
afgańską Ghazni, informują władze
W czwartek w nocy po trwającej tydzień walce i po zajęciu prowincji
Ajrestan bojownicy zabili około 70 mieszkańców.
Rzecznik gubernatora prowincji poinformował, że 15 osób podejrzanych o
współpracę z władzami w tym kobiety zostało zabitych.
Talibowie są aktywni w wielu częściach Ghazni, która jest bramą do Kabulu z
południowego-wschodu.
Trwają walki podczas gdy siły bezpieczeństwa próbują odzyskać prowincję,
ale władze obawiają się, ze sąsiednie prowincje mogą stać się celem ataków.
Ajrestan jest małym miastem otoczonym przez około 100 wiosek w głównie
rolniczym terenie.
W tym miesiącu bojownicy podczas ataku na obiekty rządowe w Ghazni zabili
10 osób.
Utrata prowincji nastąpiła kilka dni przed inauguracją nowego prezydenta
Afganistanu Ashrafa Ghani.
Tymczasem zagraniczny kontyngent wojskowy ma się wycofać z Afganistanu do
końca 2014 roku z przekazaniem kontroli nad Afganistanem siłom wewnętrznym.
Wojsko kraju w ostatnim czasie odnosi duże straty w walce z Talibami.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29375436

Lot MH370: Nowe badania ujawniły szczegóły dna morskiego
(Flight MH370: New search images reveal seabed details)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29378953
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25.IX
SYRIA, Kierowana przez Stany Zjednoczone koalicja przeciwko Państwu
Islamskiemu, przeprowadziła ataki na 12 rafinerii naftowych w czasie
trwania trzeciej nocy operacji powietrznej wymierzonej w cele bojowników

W wyniku ataku lotnictwa USA, Arabii Saudyjskiej oraz ZEA zginęło 14
bojowników i 5 cywilów poinformowali działacze
Zdaniem Pentagonu rafinerie generują dla bojowników PI dochód na poziomie 2
milionów dolarów dziennie.

Produkcja ropy przez PI

Sądzi się, że PI kontroluje 6 z 10 syryjskich rafinerii w tym rafinerię
Omar oraz 4 małe w Iraku w tym Ajeel i Hamreen.
Dochód z produkcji ropy w Syrii jest szacowany na 50 000 baryłek dziennie i
30 000 w Iraku generując dochód na poziomie pomiędzy 1 a 5 milionami
dolarów dziennie.
Ropa jest sprzedawana lokalnym kupcom albo pośrednikom, którzy przemycają
ją do irackiego Kurdystanu albo przez granicę z Turcją, Iranem i Jordanią a
następnie jest sprzedawana na czarnym rynku
Źródło: Financial Times, EIA, Iraq Energy Institute, Maplecroft

Tymczasem bojownicy PI dokonali publicznej egzekucji prawniczkę zajmującą
się prawami człowieka Samira Salih al-Nuaimi w irackim Mosulu po oskarżeniu
ją o apostazję, podały źródła ONZ
Rzecznik Pentagonu Admirał John Kirby poinformował, że celem ataków
powietrznych jest „niekoniecznie zabicie bojowników" ,a le zniszczenie
rafinerii, które finansują działalność bojowników PI przez czarny rynek.
Powiedział, że Pentagon czeka na raporty odnośnie zabitych cywilów podczas
ataków z powietrza.
Samoloty nadleciały „z przerażającym dźwiękiem i zapalonymi czerwonymi
światłami zanim nastąpiła eksplozja" powiedział jeden z działaczy agencji
AP.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29357934
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Francja zapowiedziała, że zwiększy poziom bezpieczeństwa wokół sektorów
związanych z transportem oraz w miejscach publicznych po zabiciu jej
obywatela przez dżihadystów w Algierii

Zapowiedziała, że zwiększy swoje wsparcie dla sił opozycji Syrii walczących
z Państwem Islamskim.
Bojownicy powiązani z PI zabili francuskiego przewodnika górskiego Herve
Gourdel po wysunięcia żądań, aby Francja wstrzymała ataki lotnicze na PI.
Francuskie samoloty biorą udział w atakach powietrznych kierowanych przez
USA od ubiegłego piątku a w czwartek przeprowadziły nowe naloty.
Jednak Francja była długo niechętna do przyłączenia się do ataków na cele w
Syrii i Iraku.
Bojownicy z Algierii Jund al-Khilafa (Żołnierze Kalifatu) wysłali nagranie
wideo z egzekucją H. Gourdela zatytułowane „Posłanie krwi dla rządu
Francji".
H. Gourdel pracował jako przewodnik w parku narodowym w Mercantour w Alpach
oraz przez 20 lat organizował także wyprawy trekkingowe w górach Atlas w
Maroku, był również w Nepalu oraz Jordanii.
Bojownicy PI od sierpnie zabili trzech zachodnich zakładników: dziennikarzy
amerykańskich: James Foleya i Steven Sotloffa oraz brytyjskiego pracownika
pomocy Davida Hainesa. Ich śmierć została sfilmowana i umieszczona w sieci.
Grupa zagroziła również zabiciem angielskiego taksówkarza Alan Henninga,
który został porwany w grudniu pracując w grupie pomocy.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29360788

Sierra Leone poszerza zasięg kwarantanny związany z epidemią wirusa Ebola
do kolejnych trzech prowincji
(Sierra Leone widens Ebola quarantine to three more districts)

http://www.bbc.com/news/world-africa-29360484

Stany Zjednoczone zapłacą plemieniu Indian Navajo 500 milionów dolarów
rekompensaty
(US to pay Native American Navajo tribe $500m settlement)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29357103

Policja na Cyprze przekonała około 300 emigrantów, którzy
najprawdopodobniej byli uchodźcami z Syrii aby opuścili statek, który ich
uratował
(Police in Cyprus have persuaded nearly 300 migrants, thought to be Syrian
refugees, to disembark from the cruise ship that had rescued them)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29358265

24.IX
Amerykańskie samoloty dokonały nowych ataków powietrznych na pozycje
bojowników PI w Iraku i Syrii na pojazdy oraz składy broni, informują
przedstawiciele USA
W pobliżu Abu Kamal na granicy syryjsko-irackiej zniszczono 8 pojazdów oraz
2 inne w Deir al-Zour na wschodzie Syrii poinformowało amerykańskie centrum
dowodzenia.
W Iraku namierzono cele na zachód od Bagdadu i na południowy-wschód od
Irbil w pobliżu terytorium Kurdów.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama potępił fanatyzm
Państwa Islamskiego w wystąpienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym
Jorku [http://www.washingtonpost.com/politics/full-text-of-presidentobamas-2014-address-to-the-united-nations-generalassembly/2014/09/24/88889e46-43f4-11e4-b437-1a7368204804_story.html]
Przekonywał muzułmanów aby odrzucili ideologię PI i Al-Kaidy.
„Przeszkolimy i wyposażymy siły walczące przeciwko tym terrorystom.
Odetniemy im źródła finasowania oraz zatrzymamy przepływ bojowników do
regionu oraz z niego. Już 40 krajów zaoferowało pomoc w przyłączeniu się do
koalicji. Dzisiaj proszę świat, aby przyłączył się do tych wysiłków" powiedział.
Dobrze uzbrojeni bojownicy z PI głównie sunnicy muzułmanie zajęli znaczne
obszary Syrii i Iraku obiecując ustanowieni kalifatu rządzonego przez prawo
Shariatu. Dokonali egzekucji zachodnich zakładników oraz rozpoczęli
prześladowania chrześcijan, Jazydów oraz muzułmanów Shia, który grozili
jako heretykom.
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Siły amerykańskie przeprowadziły prawie 200 ataków powietrznych przeciwko
IS od sierpnia.
Postępy bojowników PI doprowadziły do kryzysu humanitarnego w sąsiedniej
Turcji. Agencje zajmujące się udzielaniem pomocy poinformowały, że około
130 000 kurdyjskich uchodźców, większość z Kobane przekroczyło granicę z
Turcją w weekend.
Ataki sił amerykańskich we wtorek były także wymierzone przeciwko Khorasan
[http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-29350271] odłam Al-Kajdy w
syryjskim Allepo. Według wojska w ataku zginął przywódca Khorasanu Fadhli.
Tymczasem rząd Dani również rozważa podjęcie akcji zbrojnej przeciwko
bojownikom PI i podczas specjalnego spotkania w środę rozważy użycie
myśliwców F16.
W piątek parlament angielski przedyskutuje potencjalną rolę Wielkiej
Brytanii w atakach na cele PI.
Turcja początkowo odmówiła udziału w akcji zbrojnej przeciwko PI, ale we
wtorek prezydent Recep Tayyip Erdogan zasygnalizował potencjalną zmianę w
polityce kraju.
Korespondenci sugerują, że Turcja może zaangażować się w sprawę po tym jak
uwolniła 49 tureckich zakładników , którzy byli przetrzymywani przez IS w
północnym Iraku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29341111

KRYZYS UKRAIŃSKI, NATO informuje, że obserwuje "znaczne" wycofywanie się
rosyjskich oddziałów ze wschodniej Ukrainy, ale dodaje, że część sił wciąż
tam pozostaje
ONZ informuje, że 3245 osób zginęło na skutek walk, które zaczęły się w
kwietniu.
Kruchy rozejm trwa od 5 sierpnie a obie strony konfliktu zgodziły się na
utworzenie 30 km strefy buforowej.
Informuje się jednak o nocnej wymianie ognia w Doniecku oraz miastach
Avdiivka i Debaltseve.
W marcu Rosja zajęła Krym.
UE i USA nałożyły na nią sankcje w wyniku roli, którą pełni w konflikcie
ukraińskim.
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Tymczasem we wtorek przywódcy separatystów poinformowali, że 2 listopada
przeprowadzą wybory jak pokaz nieposłuszeństwa centralnemu rządowi w
Kijowie.
Ukraiński parlament wprowadził ustawę według której zezwala się
na trzyletnią "autonomię" dla Doniecka i Ługańska oraz przeprowadzenie
wyborów 7 grudnia - decyzja, którą niektórzy deputowani uznali za
„kapitulację".
Ale separatyści poinformowali, że ustanowią wstępne wybory 5 tygodni
wcześniej. Zamierzają wybrać Supreme Soviet (parlament) oraz własnych
przywódców.
Wybory parlamentarne na Ukrainie są planowane na 26 października
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29342463

FRANCJA, Śledztwo w sprawie korupcji przeciwko byłemu prezydentowi Nicolas
Sarkozy zostało zawieszone, informują francuskie media
Według źródeł sądowych sąd apelacyjny w Paryżu zbada prośbę ze strony N.
Sarkozy, aby zarzut korupcji został oddalony.
Wobec N. Sarkozy, l.59 wciąż toczy się kilka inny śledztw.
W ubiegłym tygodniu poinformował, że będzie się starał o przywództwo w
opozycyjnej UMP party - ruch, który jest uważany za pierwszy krok w
kierunku wyborów prezydenckich w 2017 roku.
Jego oświadczenie zakończyło wielomiesięczne spekulacje na temat zamiarów
byłego konserwatywnego prezydenta, który obiecał wycofać się z polityki po
tym jak nie powiodła się jego reelekcja w 2012 roku.
Wybory do władz w UMP party mają się odbyć w październiku.
Zawieszona sprawa sądowa dotyczy prawdopodobnego wpływania na sędziów,
którzy badali jego sprawę.
Wstrzymanie procesu może potrwać kilka miesięcy zdaniem agencji AFP.
Inne sprawy dotyczą m.in. związków byłego prezydenta ze św. pamięci
przywódcą Libii Muamarek Kadaffim oraz nielegalnego finansowania kampanii w
2012 roku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-29341846
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Pierwszy satelita indyjski "Mangalyaan" wszedł na orbitę Marsa
(India's first Mars satellite 'Mangalyaan' enters orbit)

http://www.bbc.com/news/science-environment-28268186

Francja oskarża Turcję o fiasko podczas aresztowania „dżihadystów"
(France blames Turkey for 'jihadi' arrest fiasco)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29341796

23.IX
SYRIA, Stany Zjednoczone oraz 5 arabskich sojuszników rozpoczęli pierwsze
ataki powietrzne wymierzone przeciwko bojownikom Państwa Islamskiego w
Syrii

Pentagon poinformował, że użyto samolotów bojowych, dronów oraz pocisków
Tomahawk na kilka celów wokół fortecy PI - miasta Raqqa. Co najmniej 70
bojowników zostało zabitych informują działacze syryjscy
Władze Syrii informują, że zostały uprzedzone o atakach. Ale strona
amerykańska informuje, ze nie poinformowała o czasie kiedy przeprowadzona
atak na konkretne cele.
Stany Zjednoczone od sierpnia przeprowadziły 190 ataków powietrznych na
cele w PI. Poniedziałkowa operacje rozszerza kampanię przeciwko grupom
bojowników wzdłuż granicy z Syrią.
Prezydent kraju Bashar al-Assad powiedział, że będzie wspierał jakiekolwiek
międzynarodowe działanie aby walczyć z terroryzmem w Syrii, informują media
kraju.
Amerykańskie Centrum dowodzenia (Centcom)
[https://www.facebook.com/DeptofDefense/posts/10152792528185719]
poinformowało, że arabski kraje sunnickie Bahrain, Jordania, Katar, Arabia
Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie "brały udział, bądź wspierały"
ataki.
4 spośród pięciu krajów arabskich wzięło aktywny udział w atakach
powietrznych, Arabia Saudyjska z samolotami Tornado oraz Jordan, ZEA i
Bahrains z myśliwcami poinformował saudyjki przedstawiciel.
Członkowi PI są dżihadystami, którzy przyjęli ekstremistyczną interpretację
Islamu sunnickiego i uważają się za jedynych jego wyznawców.
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Tymczasem bojownicy ujawnili kolejne nagranie wideo pokazujące brytyjskiego
zakładnika Johna Cantlie [
http://www.bbc.co.uk/news/uk-29323283].
Żołnierze algierscy poszukują Francuza porwanego prze grupę związaną z PI
[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-29319226]
Tymczasem poinformowano, że w 14 przeprowadzonych atakach zniszczono lub
uszkodzono ośrodki treningowe PI, centra dowodzenia, pojazdy oraz magazyny.
Wojsko amerykańskie będzie kontynuować ataki powietrzne wymierzone
przeciwko celom w Iraku i Syrii.
Centcom poinformował również, że siły USA zaatakowały sieć weteranów AlKaidy zwaną Khorasan, która zbudowała bazę na zachód od Aleppo oraz
planowała ataki przeciwko Zachodowi.
Eksperci sądzą, że członkowie grupy współdziałają z al-Nusra Front syryjskim odłamem Al-Kaidy wykorzystując jej bazy treningowe oraz zasoby.
Raqqa została zajęta przez bojowników PI w 2013 roku wraz z miastami: Deir
al-Zour, Hassakeh i Abu Kamal.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29321136

KRYZYS UKRAIŃSKI: ranni żołnierze wracają do walki
Żołnierz ukraiński Serhiy Hordiychuk dzieli swoje zycie na okres co było
przed poniedziałkiem 4 sierpnia i tym co zdarzyły się po nim
Ukraine conflict: Wounded soldiers face new battle
(Ukrainian soldier Serhiy Hordiychuk divides his life into what came before
and what came after Monday 4 August)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29307510

Światowi przywódcy zbierają się na „kluczowym" spotkaniu w sprawie zmian
klimatycznych organizowanym przez ONZ
(World leaders gather for 'crucial' UN climate meeting)

http://www.bbc.com/news/world-29319363
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Izrael zestrzelił syryjskiego mysliwca nad Wzgórzami Golan
(Israel downs Syrian fighter jet over Golan Heights)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29324424

22.IX
Turcja rozpoczęła zamykanie swoich przejść granicznych z Syrią po tym kiedy
130 000 kurdyjskich uchodźców weszła na teren kraju w ciągu weekendu

W niedzielę doszło do starcia pomiędzy tureckimi siłami bezpieczeństwa a
Kurdami protestującymi w solidarności z uchodźcami. Część protestujących
najprawdopodobniej próbowało przedostać się do syrii aby walczyć z
bojownikami Państwa Islamskiego.
Większość uchodźców pochodzi z Kobane.
Część z przybywających uchodźców jest umieszczana w zatłoczonych szkołach
podczas gdy Turcja próbuje sprostać nieustannemu napływowo.
W piątek Turcja otwarła 30 km odcinek na granicy z Syrią dla uchodźców
napływających z Kobane, znany jako Ayn al-Arab.
Jednak w poniedziałek tylko 2 z 9 miejsc w rejonie pozostało otwartych
informuje UNHCR -agencja ds. uchodźców przy ONZ.
Kurdistan Workers' Party (PKK) zdelegalizowana grupa milicji, która
walczyła w wojnie domowej o autonomię dla Kurdów wezwała Kurdów do
przyłączenia się w walce przeciwko PI.
Według raportów bojownicy PI używają ciężkiego sprzętu w tym czołgów.
Przeprowadzanie ataki powietrznych wymierzone przeciwko PI w Syrii są
uważane za skomplikowane częściowo z powodu siły krajowego systemu obrony
przeciwlotniczej oraz także iż ataki krajów obcych nie mają akceptacji
prezydenta Asada.
Tymczasem w niedzielę wyniku lotniczego ataku sił rządowych zginęło co
najmniej 42 osoby cywilne na terenie zajmowanym przez rebeliantów w
prowincji Idlib, poinformowali aktywiści
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29306088

KRYZYS UKRAIŃSKI, Ukraina przygotowuje się do wycofania ciężkiej broni z
głównej linii walki z separatystami, informują przedstawiciele armii
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Rzecznik ukraińskiej National Security and Defence Council Andriy Lysenko,
że siły rządowe i prorosyjscy separatyści zaczynają wycofywać ciężką broń z
linii walk, tworząc tym samy 30 km strefę buforową.
Artyleria i pojazdy opancerzone posiadające kaliber uzbrojenia większy niż
100 mm zostaną wycofane natomiast reszta jednostek i uzbrojenia pozostanie.
Tymczasem ukraińskie media poinformowały w poniedziałek, że ukraińskie
punkty kontrolne w Doniecku i w pobliżu Mariupola zostały silnie
ostrzelane.

W ciągu dwóch dni zginęło 2 ukraińskich żołnierzy.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29311056

Rosja podejmuje plany w celu objęcia kontroli państwa nad siecią internetu
na wypadek sytuacji kryzysowej, informują media krajowe
(Russia is making plans to ensure state control over the country's internet
traffic in a national emergency, Russian media report)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29310545

Tysiące studentów z Hong Kongu rozpoczęły tygodniowy bojkot zajęć
(Thousands of Hong Kong students start week-long boycott)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29306128

Spadkobiercy rodziny Rockefeller, którzy dorobili się fortuny na przemysle
naftowym, zamierzają sprzedać udziały i zainwestować w czystą energię,
czytamy w raporcie
(Heirs to the Rockefeller family, which made its vast fortune from oil, are
to sell investments in fossil fuels and reinvest in clean energy, reports
say)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29310475
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Ostatni satelita marsjański amerykańskiej agencji kosmicznej (NASA) przybył
na orbitę planety
(The US space agency's (Nasa) latest Mars satellite has arrived
successfully in orbit above the planet)

http://www.bbc.com/news/science-environment-29253788

15 wrzesień (poniedziałek) – 21 wrzesień (niedziela) 2014

21.IX
AFGANISTAN, Podczas ceremonii w Kabulu podpisano zgodę na utworzenie rządu
jedności narodowej
Porozumienie nastąpiło po miesiącach debat po przeprowadzonych wyborach
prezydenckich w kwietniu i czerwcu.
Zgodnie z nim Ashraf Ghani zostanie prezydentem natomiast Abdullah Abdullah
zyska władzę podobną do premiera (CEO).
Po tym ogłoszono A. Ghaniego zwycięzcą w wyborach.
A. Ghani oraz A. Abdullah podpisali porozumienie, które było transmitowane
przez telewizję w pałacu prezydenckim w Kabulu. Następnie wstali i objęli
się.
Odchodzący prezydent Hamid Karzai pogratulował obu politykom mówiąc, że
porozumienie zostało zawarta "dla postępu i rozwoju w kraju".
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29299088

KRYZYS UKRAIŃSKI, Tysiące ludzi przemaszerowały w Moskwie w proteście
przeciwko zaangażowaniu Rosji w konflikt na Ukrainie
Ludzie niosąc rosyjskie i Ukraińskie flagi wykrzykiwali "Nie dla wojny" i
"Przestańcie kłamać" podobne marsze odbyły się w Sankt Petersburgu i innych
miastach rosyjskich.
Policja moskiewska informuje o około 5000 biorących udział a protestach ale
reporter z agencji AP szacuje, że tłum liczył co najmniej 20 000 osób.
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Demonstranci przeszli od Placu Puszkina do Sakharov Avenue w centrum
Moskwy.
To pierwszy duży protest przeciwko wojnie odkąd rozpoczęły się walki 5
miesięcy temu w Doniecku i Ługańsku.
Zwolennicy prorosyjskich separatystów na Ukrainie zorganizowali swój własny
marsz.
Tymczasem na Ukrainie w niedzielę w pobliżu Doniecka trwają walki pomimo
rozejmu podpisanego w piątek, według którego miała powstać 30 km strefa
buforowa.
Rząd Ukrainy informuje, że wojsko się nie wycofa dopóki separatyści nie
przerwą ognia a rosyjskie oddziały nie opuszczą kraju.
Rzecznik wojska Andriy Lysenko powiedział, że dochodzi do pogwałcenia
rozejmu: „W ciągu ostatnich 24 godzin zabito dwóch żołnierzy ukraińskich,
ośmiu odniosło rany".
W niedzielę generał Philip Breedlove najwyższy dowódca Nato w Europie
poinformował, że zawieszenie broni jest tylko „w nazwie".
Poinformował, że znaczna ilość pocisków została ostatnio wystrzelona w
porównaniu do okresu zanim rozejm zaczął obowiązywać.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29300213

Podczas swojej wizyty do Albanii papież Franciszek potępił ruchy
ekstremistyczne na świecie, które „wypaczając” religię usprawiedliwiają
przemoc
(Pope Francis has denounced extremists around the world for "perverting"
religion to justify violence during a visit to Albania)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29300209

Rząd Jemenu oraz bojownicy Shia Houthi podpisali porozumienie kończące
kryzys polityczny, który panował w kraju od kilku tygodni
(The Yemeni government and Shia Houthi rebels have signed an agreement
aimed at ending the political crisis which has gripped the country for
weeks)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29302898

Szczyt dotyczący zmian klimatycznych: na świecie odbyły się masowe marsze,
w który uczestnicy domagali się podjęcia działań
(Climate change summit: Global rallies demand action)
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http://www.bbc.com/news/science-environment-29301969

W Egipcie podczas misji treningowej rozbił się wojskowy samolot, w wyniku
czego zginęło 6 żołnierzy, informują władze.
(A military aircraft has crashed on a training mission in Egypt, killing
six troops, Egyptian officials say)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29301919

20.IX
KRYZYS W SYRII, Około 66 000 uchodźców głównie Kurdów z Syrii przybyło do
Turcji w ciągu ostatniej doby, informują władze podczas gdy bojownicy
Państwa Islamskiego zajmują nowe tereny na północy Syrii

Turcja otworzyła granicę w piątek dla Syryjczyków, którzy uciekli z miasta
Kobane w obawie przed atakami ze strony bojowników PI.
Turcja, która graniczy z Irakiem i Syrią przyjęła ponad 847 000 uchodźców
[http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224] od wybuchu
powstania przeciwko prezydentowi Syrii Bashar al-Asadowi trzy lata temu.
Tymczasem około 300 bojowników Kurdyjskich przekroczyło granicę z Turcji do
Syrii aby pomóc w walce przeciwko bojownikom PI w rejonie Kobane.
Działacze syryjscy informują, że PI zajęło około 60 wiosek wokół
odkąd w tym tygodniu trwają tam walki.

Kobane

Według raportów co najmniej 11 Kurdów zostało zabitych w egzekucjach przez
bojowników PI oraz nieznany jest los 800 mieszkańców, którzy opuścili
wioski.
Szef syryjskiej Kurdish Democratic Union Mohammed Saleh Muslim zaapelował o
międzynarodową pomoc w walce przeciwko dżihadystom.
Korespondenci BBC informują, że zdobycie Kobane odda w ręce bojowników PI
pod kontrolę znaczny obszar północnej granicy Syrii z Turcją
Poprzednio pomiędzy Turcją a Kurdami trwała wojna domowa, w której zginęło
40 000 ludzi. Fakt, że Turcja teraz przyjmuje dziesiątki tysięcy
kurdyjskich uchodźców oznacza, że wzrost Państwa Islamskiego doprowadza do
zmian w zawieranych sojuszach w tym regionie.
Tymczasem poinformowano, ze 45 obywateli Turcji oraz 3 Irakijczyków
wziętych jako zakładników przez bojowników PI zostało zwolnionych oraz
zabranych do Turcji po operacji przeprowadzonej przez agencję tureckiego
wywiadu.
Zakładników pojmano w tureckim konsulacie po zajęciu przez PI Mosulu w
czerwcu. Nie ujawniono wielu szczegółów dotyczących operacji. Premier
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Turcji Ahmet Davutoglu poinformował, że Turcja uwolniła osoby przy pomocy
„własnych metod".
Zwolnieni po przybyciu zostali przywitani przez tłumy zebranych w Ankarze.
Tymczasem prezydent Turcji poinformował, że opracowuje planu stworzenia
strefy buforowej na granicy z Irakiem i Syrią.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29294656

KRYZYS UKRAIŃSKI, Rząd kraju i prorosyjscy rebelianci uzgodnili memorandum
w sprawie planu pokojowego dla wschodniej Ukrainy

Dziewięcio-punktowe porozumienie zakłada ustanowienie 30 km strefy
buforowej, zakaz odbywania lotów wojskowych nad terenem wschodniej Ukrainy
oraz wycofanie „zagranicznych najemników" po obu stronach.
O porozumieniu poinformowano podczas rozmów w stolicy Białorusi Mińsku,
gdzie 5 września podpisano rozejm.
Zawieszenie broni było kilka razy naruszane, ale na razie się utrzymuje.
Były prezydent Ukrainy Leonid Kuchma, reprezentujący Kijów w rozmowach
powiedział, że wszystkie strony zgodziły się wycofać część swojej ciężkiej
broni.
„Ciężka artyleria zostanie wycofana 15 kilometrów
powiedział.

z linii frontu"

Dodał, że porozumienie wejdzie w życie w ciągu 24 godzin a obserwatorzy z
OSCE (OBWE) przybędą do strefy buforowej aby sprawdzić jego przestrzeganie.
Przywódca separatystów Alexander Zakharchenko powiedział, że obie strony
nie dyskutowały na temat statusu Ługańska i Doniecka znajdującego się w
rękach separatystów.
Tymczasem świadkowie mówią o trzech silnych eksplozjach w Doniecku
znajdującym się w rękach separatystów, które mogły być związane z wybuchem
fabryki chemicznej.
Konwój humanitarny z Rosji - trzeci w ostatnim czasie - składający się z
200 ciężarówek przybył do miasta. Dostarczono żywność, wodę i generatory,
ale zrobiono to bez nadzoru ze strony ukraińskiej.
Na Ukrainie panuje obawa, że Rosja chce zamrozić konflikt we wschodniej
Ukrainie informuje David Stern z BBBC.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-29290246

Tropikalna burza Fung-Wong spowodowały powodzie, przyniosła obfite opady
deszczu i silne wiatry w rejon Filipin zmuszając około 200 000 ludzi do
opuszczenia domów
(Tropical storm Fung-Wong has brought flooding, heavy rains and high winds
to the Philippines, forcing some 200,000 people from their homes)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29294769

Rząd Wielkiej Brytanii obiecał 12 milionów funtów aby pomóc Francji w
problemie nielegalnych emigrantów, próbujących dostać się do Anglii przez
port w Calais
(The UK government has pledged L12m to help France tackle the problem of
illegal immigrants trying to enter Britain through Calais)

http://www.bbc.com/news/uk-29294776

Szkockie referendum: Gordon Brown obiecuje „więcej władzy"
(Scottish referendum: Gordon Brown vows 'powers will be delivered')

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29289035

19.IX
KRYZYS IRACKI, Francuskie myśliwce przeprowadziły swoje pierwsze ataki na
pozycje bojowników w Państwie Islamskim, poinformowało biuro prezydenta
Francji Francois Hollande'a

W oświadczeniu czytamy, że samoloty zaatakowały fabrykę PI w północnowschodniej części kraju oraz, że są planowane kolejne ataki w najbliższych
dniach.
Nie podano szczegółów odnośnie lokalizacji obiektu oraz dokonanych
zniszczeń.
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Jednakże Qassim al-Moussawi rzecznik armii irackiej poinformował agencję
AP, ze cztery francuskie ataki trafiły w cele w mieście Zumar zabijając
kilkudziesięciu bojowników.

W poniedziałek Francja, która sprzeciwiła się amerykańskiej inwazji na Irak
w 2003 roku była gospodarzem międzynarodowej konferencji poświęconej
kryzysowi.
Podczas jej trwania 26 krajów wsparło walkę przeciwko PI, „przy użyciu
jakichkolwiek potrzebnych środków w tym użyciu wojska".
Również siły brytyjskie przeprowadziły loty rozpoznawcze wspierające
kampanię amerykańską.
Zdaniem Jonathan Marcusa z BBC misja francuska jako sprzymierzeńca USA
podkreśla militarny aktywizm prezydenta, socjalisty Francji, który
zaangażował swój kraj w wojskowe interwencje w Mali Afryce Środkowej i
teraz w Iraku. Francuski rząd zapowiedział, że ataki powietrzne ogranczą
się tylko do celów PI w Iraku i nie będzie zaangażowania wojsk lądowych w
konflikcie.
Francja przeprowadziła też loty rozpoznawcze nad Irakiem oraz dostarcza
broni milicji kurdyjskiej na północy Iraku.
Od połowy sierpnia lotnictwo Stanów Zjednoczonych przeprowadziło ponad 170
ataków lotniczych.
W czwartek senat USA zaaprobował plan Baracka Obama polegający na
uzbrojeniu i wyszkoleniu bojowników Syrii w walce przciwko Państwu
Islamskiemu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29277630

SPRAWA NIEZALEŻNOŚCI SZKOCJI, Mieszkańcy Szkocji zadecydowali, że pozostaną
w Zjednoczonym Królestwie

Według głosów oddanych w referendum na postawione pytanie „nie"
odpowiedziało 2,001,926 osób a na „tak" głosowało 1,617,989 wyborców.
Szkocjo odrzuciła niezależność stosunkiem głosów 55% do 45%.

Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że jest szczęśliwy, że Zjednoczone
Królestwo pozostanie integralne i poinformował, że trzy główne partie
Westminsteru mogą teraz uczynić zadość swoim obietnicom i przyznać więcej
władzy dla Szkockiego Parlamentu.
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(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-29270441

Ewakuowano tysiące ludzi ze stolicy Filipin Manili oraz pobliskich
prowincji kiedy tropikalny sztorm wywołał powodzie
(Thousands of people have been evacuated in the Philippine capital Manila
and nearby provinces as tropical storm Fung-Wong brought flooding)
http://www.bbc.com/news/world-asia-29270518

GlaxoSmithKline ukarany przez Chiny kwotą w wysokości 490 milionów dolarów
za łapownictwo
(GlaxoSmithKline fined $490m by China for bribery)
http://www.bbc.com/news/business-29274822

18.IX

SPRAWA NIEZALEŻNOŚCI SZKOCJI, Głosowanie trwa

Głosujący w Szkocji mają odpowiedzieć „tak" albo „nie" na pytanie: "Czy
Szkocja powinna być niezależnym krajem?"
Spośród 4,285,323 ludzi 97% ma prawo oddać głos.
Głosować można w 5579 punktach aż do godziny 22 w czwartek. Wyniki są
spodziewane rano w piątek.
Po zamknięciu punktów głosy zostaną przeliczone w każdym z 32 szkockich
okręgach. W tym również zostaną uwzględnione wysłane pocztą w wysokości 789
024.
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29238890
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KRYZYS UKRAIŃSKI, Prezydent kraju udał się na wizytę do Stanów
Zjednoczonych
Petro Poroshenko przekonywał w USA, aby udzielić mu pomocy militarnej w
walce z prorosyjskimi separatystami
Podczas przemówienia przed Kongresem powiedział, że słobo wyposażeni młodzi
żołnierze ukraińscy walczą o w "wojnie o wolny świat" przeciwko rosyjskiej
agresji.
Prezydent USA potępił rosyjskie działania na Ukrainie, ale poinformował, że
wsparcie dla wojska nie będzie dotyczyło wyposażenia w broń.
P. Poroshenko powiedział, że siły ukraińskie potrzebują więcej wyposażenia
w tym nie tylko broni.
„Koce, noktowizory są ważne, ale nie można wygrać wojny tylko przy pomocy
koców".
Jego pełne emocji przemówienie, w którym prosił o wsparcie Stany
Zjednoczone wywołało aplaus i kilka owacji na stojąco.
Prezydent Barack Obama zapowiedział przeznaczenie nowych środków w
wysokości 46 milionów dolarów dla ukraińskiego wojska, ale nie spełnił
prośby prezydenta Ukrainy związanej z dostarczeniem broni..
Tymczasem UE odmówiła komentarza w sprawie wypowiedzi, że prezydent Rosji
rzekomo zagroził, że może wysłać swoje wojska nie tylko do Kijowa, ale
również do kilku stolic UE we Wschodniej Europie "w ciągu dwóch dni".
w. Putin prawdopodobnie miał na myśli kraje bałtyckie Rygę, Wilno i Talin
oraz Warszawę i Bukareszt. Kraje, które są członkami NATO.
Niemiecki [http://www.sueddeutsche.de/politik/2.220/berichte-desukrainischen-praesidenten-putin-soll-europa-massiv-gedroht-haben-1.2134168]
Sueddeutsche Zeitung poinformował, że jest w posiadaniu informacji, które
przeciekły do opinie publicznej, w której W. Putin groził P. Poroshenko a
przywódca Ukrainy przekazał to przewodniczącemu Komisji UE Jose Manuel
Barroso w weekend w Kijowie.
Dokument jest wewnętrznym raportem Służb Działania Kryzysowego UE (External
Action Service,) czytamy.
1 września W. Putina zacytowały włoska La Republica jako zwracającego się
do szefa Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, że może "zająć Kijów w
ciągu 2 dni".
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29245609

Szympansy w trakcie polowania na swoje ofiary - film
(The chimps that go hunting for unlikely victims)
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http://www.bbc.com/earth/story/20140907-ugandan-chimps-hunting

Ekipa BBC została zaatakowana w Astrachaniu
(A BBC team has been attacked in the southern Russian city of Astrakhan)
http://www.bbc.com/news/world-europe-29249642

17.IX

KONFLIKT SYRYJSKI, Prawie 50 osób zostało zabitych na skutek syryjskich
ataków powietrznych przeprowadzonych na miasto, które znajduje się w rękach
opozycji, informują działacze

Sześcioro dzieci zginęło pośród ogólnej liczby zabitych kiedy Talbiseh w
prowincji Homs było bombardowane przez 2 dni poinformowało Syrian
Observatory for Human Rights.
Zginęło również kilkudziesięciu rebeliantów sił opozycji.
Tymczasem co najmniej 15 dzieci umarło w innym mieście, zajętym przez siły
rebeliantów prawdopodobnie po podaniu szczepionki zawierającej zarazki
odry.
Główny sojusz sił opozycyjnych Koalicja Narodowa (National Coalition)
rozpoczęła śledztwo i wstrzymała program szczepień, który odbywał się w
północnej prowincji Idlib.
Nie widomo co spowodowało śmierć dzieci w 8 zajmowanych przez siły opozycji
miastach w prowincji Idlib, ale rodzice oskarżają władze opozycji o złe
przechowywanie szczepionek i użycie przeterminowanych leków.
Opozycja zaprzecza oskarżeniom o zaniedbanie informując, że szczepionki
dostała od United Nations Children's Fund (Unicef) i Światowej Organizacji
Zdrowia (World Health Organisation - WHO) przez rząd turecki.
Tłumaczy się, że ten sam zestaw został wykorzystany, aby skutecznie
zaszczepić 60 tysięcy dzieci w minionych daniach zapowiadając wszczęcie
śledztwa.
Specjalista od spraw zdrowia z Libanu Fouad Fouad powiedział AP, że
przeterminowane szczepionki są mniej lub bardziej szkodliwe i "nie mogą
spowodować śmierci".
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Konflikt w Syrii i załamanie funkcjonowania instytucji krajowych skutkuje
tym, że choroby takie jak odra i polio zaczynają się rozprzestrzeniać
Ataki powietrzne w Talbiseh prawdopodobnie rozpoczęły się w poniedziałek i
trwały do wtorku. Media krajowe poinformowały, że wojsko namierzyło
spotkanie „terrorystów".
Talbiseh znajduje się około 10 km od Homs, które stało się ośrodkiem
powstania przeciwko prezydentowi Bashar al-Assadowi.
Siły rebeliantów opuściły swoją ostatnią fortecę w centrum Homs w maju po
trwającym ponad rok oblężeniu i bombardowaniu.
Rząd kontroluje obecnie większą część Damaszku wraz z drogą od stolicy
przez Homs i zachodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego. Siły opozycyjne
rebeliantów kontrolują większość północy i wschodu kraju.
6 ludzi zostało zabitych w lotniczym ataku sił rządowych na północne miasto
Aleppo w środę a kolejnych 6 zginęło kiedy przedmieścia Damszku Douma
zostały zaatakowane przez myśliwce poinformowało Observatory.
Od momentu wybuchu powstania w 2011 roku zginęło ponad 191 000 ludzi oraz 9
milionów opuściło swoje domy.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29236341

Ługańsk liże swoje rany. Po długim letnim bombardowaniu, opłakuje swoich
zabitych i powoli wraca do życia
W mieście wciąż nie ma prądu i wody, tak więc tysiące ludzi polegają na
datkach.
Widać całkowite zniszczenie. Kilkanaście czołgów, ciężarówek oraz
transporterów opancerzonych poszarpanych ze śladami eksplozji pomiędzy
kraterami po wybuchach oraz osmolone pnie drzew.
Widać ślady po precyzyjnych strzałach, których niekoniecznie mogły
pochodzić z broni separatystów. Możliwe, że zaangażowano rosyjskie
helikoptery.
To ponure miejsce przypomina, że jeśli rozejm nie utrzyma się, silny sąsiad
Ukrainy ze wschodu nie będzie tylko stał i obserwował.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29233349

Niezależność Szkocji: Masowe zebrania wskazują na szczyt przed ostatecznym
głosowaniem
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(Scottish independence: Mass rallies mark referendum climax)

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29231440

Król Richard III został zabity przez dwa uderzenia w czaszkę
(King Richard III killed by blows to skull)

http://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-29222775

Mieszkańcy wioski w Indiach ogolili swoje głowy, aby opłakiwać śmieć małpy
(Indian villagers shave their heads to mourn dead monkey)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29235319

Prezydent Barack Obama nazwał epidemię wirusa Ebola w Zachodniej Afryce
„zagrożeniem dla globalnego bezpieczeństwa" podczas zapowiedzi zwiększenia
roli Stanów Zjednoczonych w walce z wirusem
(President Barack Obama has called the Ebola outbreak in West Africa "a
threat to global security", as he announced a larger US role in fighting
the virus

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29231400

Prezydent Chin Xi Jinping zaczyna wizytę w Indiach
(Chinese President Xi Jinping begins India visit)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29218466

16.IX
KRYZYS UKRAIŃSKI, Parlament Ukrainy przyznał autonomię dla dwóch regionów
oraz amnestię dla znajdujących się tam prorosyjskich rebeliantów
Ustawa, która dotyczy regionu Doniecka i Ługańska, która jest w zgodzie z
zawartym 5 września rozejmem została potępiona przez kilku deputowanych,
którzy uznali ją za „kapitulację".
W konflikcie zginęło co najmniej 3000 ludzi oraz ponad 310 000 zostało
rozproszonych na terenie Ukrainy informuje ONZ.
We wtorek Parlamenty Ukraiński i Europejski także ratyfikowały główne
porozumienie o stowarzyszeniu UE i Ukrainy, które ma zbliżyć byłe republiki
sowieckie do UE.

34

Prezydent Ukrainy Petro Poroshenko podkreślił, że ustawa nadająca specjalny
status dla Doniecka i Ługańska obowiązująca przez trzy lata zagwarantuje
„suwerenność, integralność terytorialną i niepodległość" Ukrainy podczas
przygotowania do decentralizacji kraju.
Amnestia obejmie separatystów, z wyjątkiem tych którzy zestrzelili samolot
pasażerski MH17 w lipcu.
Zdaniem przywódców państw zachodnich rebelianci zestrzelili samolot przy
pomocy rosyjskiego pocisku - oskarżenie, któremu zaprzeczają rebelianci i
Kreml.
Zgodnie z ustawą prorosyjscy rebelianci wzięcie w niewolę powinni teraz
zostać zwolnieni.
Separatyści zajmujący budynki rządowe mają je teraz opuścić, zwolnić
żołnierzy ukraińskich oraz innych więźniów oraz oddać swoją broń.
Separatyści oskarżeni o inne „ciężkie" przestępstwa nie zostaną objęci
amnestią.
Oleh Tiagnybok przywódca partii nacjonalistycznej Svoboda został zacytowany
jako autor słów :„Dzisiaj dowiedzieliśmy się o kapitulacji w tej wojnie" na
stronie Ukrainska Pravda.
Andriy Shevchenko deputowany w Batkivshchyna party na czele której stała
uprzednio premier Julia Tymoszenko, powiedział, że była ona "zawstydzona
decyzją tego parlamentu".
Powiedział, że ustawa została przegłosowana „w tajemnicy" gwałcąc normalne
procedury parlamentarne.
Tymczasem wielu separatystów domga się pełnej niepodległości i opowiada się
z utworzeniem nowego państwa „Noworosji" ("Novorossiya”) coś o czym
wspominał prezydent Rosji Władymir Putin.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29220885

Stany Zjednoczone przeprowadziły pierwszy atak powietrzny wymierzony
przeciwko bojownikom Państwa Islamskiego zgodnie z nową strategią „poniżyć
i zniszczyć"
Przedstawiciele USA poinformowali, że w wyniku uderzenia przeprowadzonego 5
dni po nakreśleniu przez prezydenta B. Obamę jego nowej strategii,
zniszczono pozycję bojowników PI w pobliżu Bagdadu.
Tymczasem nowy premier wybrał dwóch nowych ministrów obrony i spraw
wewnętrznych odrzuconych przez parlament
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29214785

FRANCJA, Premier kraju Manuel Valls otrzymał wotum zaufania

W Zgromadzeniu Narodowym deputowani zagłosowali w stosunku 269 do 244 na
korzyść obecnego szefa rządu
M. Valls poprzednio bronił swojego socjalistycznego gabinetu, tłumacząc, że
nie miał zamiaru zniszczyć dobrobytu w kraju.
Zgodnie z głosami opinii publicznej prezydent Francji Francois Hollande ma
poparcie 13%, a prawie 2/3 Francuzów opowiada się za jego dymisją.
F. Hollanda dotknął kryzy w rządzie oraz krytyka, która zawarła w książce
była pierwsza dama Valerie Trierweiler.
Stoi także przed nim widmo powrotu do polityki byłego centro-prawicowego
prezydenta Nicolasa Sarkozy.
Głosowanie nad wotum zaufania wyszło z inicjatywy Manuela Vallsa, który
chciał uzyskać poparcie dla planów gospodarczych kierowanego przez niego
rządu, oraz chciał pozbyć się głosów opozycji wewnątrz jego własnej partii.
Przemawiając w parlamencie przed głosowaniem przyznał, że rząd już stracił
zaufanie wielu wyborców.
W środku politycznego zamieszania znajdują się rządowe plany dotyczące cięć
budżetowych oraz zmian w podatkach dla biznesu, co doprowadziło do dużych
napięć wewnątrz Partii Socjalistycznej (Socialist Party) informuje Lucy
Williamson z BBC.
Oprócz 10% bezrobocia i niewielkim wzrostem ekonomicznym rząd musi obniżyć
deficyt budżetowy poniżej granicy wyznaczonej przez UE do 2017 roku.
Premier wezwał partię do jedności ostrzegając, że skrajnie prawicowy Front
Narodowy (National Front) jest „wrotami dla władzy".
Tymczasem N. Sarkozy ma zamiar wrócić do politycznej walki w celu
poprowadzenie opozycyjnej UMP do wyborów prezydenckich
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29218624
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Potrzeba ponad 1 miliard dolarów w walce z epidemią wirusa Ebola w Afryce
Zachodniej, który jest kryzysem „nieporównywalnym do innych w czasach
obecnych", informują przedstawiciele ONZ)
(More than $1bn (L618m) is needed to fight the West Africa Ebola outbreak,
which is a health crisis "unparalleled in modern times", UN officials say)

http://www.bbc.com/news/world-africa-29224752

Śmiertelna strzelanina w sądzie w Kopenhadze była skutkiem „kłótni
rodzinnej" informuje duńska policja
(The deadly shooting at a court building in Copenhagen was the result of "a
family dispute", Danish police say)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29221927

Obie strony uczestniczące w referendum w sprawie niezależności Szkocji
opierają się na obietnicach wygłaszanych przez 3 główne partie Westminsteru
polegających na zwiększeniu władzy dla regionu
(Both sides in the Scottish independence referendum debate have seized on a
pledge by the three main Westminster parties to devolve more powers)

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29219212

15.IX
KRYZYS W ZWIĄZKU Z PAŃSTWEM ISLAMSKIM, Trzydzieści krajów obiecało pomóc
Irakowi w walce z bojownikami z PI

Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem ministrów spraw zagranicznych biorących
udział w konferencji w Paryżu wsparcie będzie dotyczyło „stosownego
wsparcia militarnego"
[http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/iraq-304/events2526/article/international-conference-on-peace]
Do spotkania doszło po wizycie Sekretarza Stanu USA Johna Kerry.
Wielu uważa, że Amerykanie i Brytyjczycy doprowadzili do
odnowienie starych ran pomiędzy ugrupowaniami kiedy najechali na Irak w
2003 roku a teraz ryzyko jest jeszcze większe.
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Od sierpnia amerykańskie samoloty przeprowadziły około 160 ataków
powietrznych na pozycje Państwa Islamskiego.
Wcześniej nazywano je Isis oraz Isill - Islamskie Państwo w Iraku i
Lewancie (Islamic State in Iraq and the Levant)
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29201317

Wielu emigrantów utonęło próbując dopłynąć do Europy po tym jak ich łódź
zatonęła na północ od Libii, informują przedstawiciele marynarki

Rzecznik Ayub Qassem powiedział, że uratowano 36 osób po tym jak jednostka
na której było 250 osób zatonęła w pobliżu Tajoura na wschód od Trypolisu.
Na morzu jest wiele ciał poinformował reporterów A. Qassem.
Według raportów w ubiegłym tygodniu mogło utonąć aż 500 osób u wybrzeży
Malty.
Międzynarodowa Organizacja od spraw emigracji ( International Organization
for Migration) zacytowała dwóch ocalałych Palestyńczyków, którzy
poinformowali, że handlarze specjalnie zatopili łódź po tym jak doszło na
niej do sporów.
To była już czwarta łódź, która przewoziła emigrantów z Libii, która
zatonęła w minionym miesiącu.
W tym roku doszło do wzmożonej fali emigrantów opuszczających Libię, gdzie
z politycznego chaosu korzystają handlarze ludźmi.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-29203312

Władze w zarządzanym przez Indie Kaszmirze informują, że są przygotowane na
wybuch epidemii po tym jak region został nawiedzony przez największe od
kilku dekad powodzie
(Officials in Indian-administered Kashmir say they are preparing for an
outbreak of water-borne diseases more than a week after the region was hit
by the worst flooding in decades.)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29201796
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8 wrzesień (poniedziałek) – 14 wrzesień (niedziela) 2014

14.IX
Kraje arabskie zaoferowały swój udział w atakach powietrznych przeciwko
bojownikom Państwa Islamskiego
Każde działanie musi zyskać aprobatę rządu irackiego.
W sobotę bojownicy ujawnili nagranie wideo z egzekucją zakładnika
angielskiego i pracownika pomocy Davida Haines. Grupa zagroziła zabiciem
kolejnego Brytyjczyka Alana Henninga, który również był na nagraniu.
Zdaniem analityka Jeremy Bowena, wydawcy na Bliskim Wschodzie,w Damaszku ->
„Nie możesz walczyć z terroryzmem jeśli współpracujesz z tymi, którzy
stworzyli te grupy w tym: Arabią Saudyjską, Katarem, Turcją i innymi"
powiedział zastępca ministra spraw zagranicznych Faisal Mekdad.
Kraje te zaprzeczają, że kiedykolwiek wspierali Państwo Islamskie. Ale
Katar i Rabia Saudyjska dostarczali broń do uzbrojonych ugrupowań
sunnickich, których członkowie przeszli do PI.
Turcja zezwoliła bojownikom sunnickim w tym dżihadystom z Al-Kajdy i PI
przekroczyć swoją granicę z Syrią.
F. Mekdad powiedział, że tak jak Syria tak do koalicji trzeba włączyć Rosję
i Iran: kluczowych sprzymierzeńców prezydenta Assada.
Z punktu widzenia Syrii jakikolwiek atak powietrzny na jej terytorium bez
wydania zgody będzie aktem wojny pogwałceniem karty ONZ i katastrofą nie
tylko dla Syrii, ale także dla regionu, dodał.
Tymczasem Australia zapowiedziała wysłanie 600 żołnierzy do regionu w celu
uczestnictwa w możliwej walce przeciwko bojownikom PI w Iraku.
Jak dotąd blisko 40 krajów w tym 10 krajów arabskich podpisało amerykański
plan walki z PI.
Biały Dom oczekuje na aprobatę dla jego planu trenowania i wyposażenia
syryjskich oddziałów należących do opozycji - co zostanie poddane
głosowaniu w kongresie.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29198494

Wielka Brytania podejmie „wszystkie niezbędne kroki", aby zapewnić
bezpieczeństwo powiedział premier po ujawnieniu nagrania wideo, z egzekucją
zakładnika Davida Hainesa
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(The UK will take "whatever steps are necessary" to keep safe after a video
showing the killing of hostage David Haines was issued by Islamic State
militants, the prime minister has said)

http://www.bbc.com/news/uk-29197931

Angela Merkel: Walka z antysemityzmem jest obowiązkiem Niemiec
(Angela Merkel: Fighting anti-Semitism is German duty)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29195685

13.IX
UKRAINA, Przedstawiciele ukraińskich sił rządowych poinformowali, że wojsko
odparło atak prorosyjskich separatystów na lotnisko w Doniecku

Paul Adams z BBC informuje, że większość strzałów wokół lotniska brzmiała
jak artyleria, ale było widać że w użyciu są wyrzutnie rakiet.
W piątek słyszał również głośne salwy z okolic centrum miasta.
Od czerwca na lotnisku przebywa około kilkuset żołnierzy sił ukraińskich.
Tymczasem w niedzielę rano przedstawiciele Rosji poinformowali o
przekroczeniu granicy przez konwój z pomocą humanitarną.
Rzecznik OSCE powiedział korespondentom BBC, że 220 rosyjskich ciężarówek w
nocy przekroczyło granicę - większość nie została sprawdzona ani przez
przedstawicieli władz ukraińskich ani przez międzynarodowych obserwatorów.
Podobny konwój wjechał na Ukrainę ubiegłego miesiąca.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29188776

Egipt ma kluczową rolę w walce z bojownikami z Państwa Islamskiego w Iraku
i Syrii, powiedział sekretarz stanu USA John Kerry podczas swojej wizyty w
Kairze
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Jego zdaniem Egipt powinien „publicznie wyrzec" się ideologii Państwa
Islamskiego potwierdzając amerykańskie wsparcie dla egipskiej walki z
bojownikami na Półwyspie Synaj.
Według przedstawicieli USA zagraniczni bojownicy przekraczając Synaj w
drodze do Syrii doradzają tamtejszym lokalnym ugrupowaniom zbrojnym.
Egipt jest „pierwszą linią walki przeciwko terroryzmowi, szczególnie jeśli
chodzi o walkę z ugrupowaniami ekstremistycznymi na Synaju" powiedział J.
Kerry po rozmowie z szefem Ligii Arabskiej Nabil al-Arabi oraz prezydentem:
Abdul Fattah al-Sisi.
Minister spraw zagranicznych Egiptu Sameh Shukri przemawiając na
konferencji powiedział, że istnieją związki pomiędzy PI a innymi grupami
działającymi w regionie i trzeba się tym zająć.
Stany Zjednoczone mają poparcie dla koalicji 10 krajów arabskich arabskich:
Egiptu, Iraku, Jordanii, Libanu, Bahrainu, Kuwejtu, Omanu, Kataru, Arabii
Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29186686

KRYZYS UKRAIŃSKI, Stany Zjednoczone zwiększają sankcje w stosunku Rosji

Rząd amerykański nałożył nowe sankcje na główne banki rosyjskie oraz spółki
obronne i energetyczne.
Doszło do nich pomimo kruchego rozejmu, który utrzymuje się na wschodzie
kraju pomiędzy walczącymi stronami.
Sankcje oznaczają m.in., że obywatele amerykańscy nie będą mogli udzielać
pożyczek na okres dłuższy dla Sberbanku największego banku Rosji.
Na terenie UE i USA duże rosyjskie banki państwowe nie mogą uzyskać
pożyczek na okres dłuższy niż jeden miesiąc
Dotkną one również Rostec, główną firmę obronną oraz dostawę technologii
dla rosyjskiego przemysłu naftowego.
Rosja ma ambitne plany eksploracji Arktyki.
Sankcje ze strony USA mają zablokować wsparcie na eksploracje wybrzeża
Arktyki przez 5 rosyjskich firm energetycznych: Gazprom, Lukoil, Rosneft,
Surgutneftegaz oraz Transneft.
Tymczasem zachodni partnerzy w tym ExxonMobil i BP już zaangażowali się w
miliardowe projekty na Syberii
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29178475

Trzecia wojna światowa „częściowo" już się rozpoczęła z obecnymi
zbrodniami, masakrami i zniszczeniem ostrzegł papież Franciszek
(A "piecemeal" World War III may have already begun with the current spate
of crimes, massacres and destruction, Pope Francis has warned)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29190890

Tysiące zwolenników i przeciwników niezależności Szkocji zebrały się na
ulicach w ostatni weekend przed ostatecznym głosowaniem
(Thousands of supporters of both sides in the Scottish referendum debate
took to the streets on the final weekend before the vote)

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29190306

12.IX
KRYZYS UKRAIŃSKI, Weszły w życie nowe sankcje przeciwko Rosji
Celem sankcji wprowadzonych przez UE [http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:271:FULL&from=EN] jest zablokowanie
transferu eksportu usług oraz technologii dla rosyjskiego przemysłu
naftowego.
W odpowiedzi Rosja oprócz wprowadzenia embarga na produkty żywnościowe z UE
państwo wprowadziło zakaz na sprowadzanie żywności z USA, Kanady, Australii
i Norwegii z krajów, które wprowadziły sankcje podobne do UE.
Przez prawie tydzień kraje UE wstrzymywały się od nałożenia kolejnych
sankcji gdyż w miniony piątek doszło do rozejmu pomiędzy wojskiem
ukraińskim a prorosyjskimi separatystami
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29154488

Stany Zjednoczone sprzeciwiają się udziałowi Iranu w koalicji przeciwko
Państwu Islamskiemu
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Przemawiając w Turcji sekretarz stanu USA John Kerry powiedział, że wierzy
iż USA mogą zbudować międzynarodową koalicję krajów europejskich i
arabskich.
Turcja nie zgodziła się aby wykorzystać ich bazy w celu przeprowadzenia
ataku powietrznego na grupę dżihadystów z PI.
Premier Turcji Ahmet Davutoglu poinformował, że jego kraj będzie się
dzielił informacjami uzyskanymi przez wywiad oraz będzie wspierał
logistycznie opozycję w Syrii a także weźmie udział w pomocy humanitarnej
dla mieszkańców Syrii
Zarówno Iran jak i USA zaproponowały pomoc przeciwko postępom Państwa
Islamskiego. Ale USA jest w konflikcie z Iranem w związku z jego programem
atomowym oraz polityką w Syrii.
W tym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama ujawnił plan
przeciwko bojownikom PI.
Kraje arabskie zgodziły się pomóc USA w walce przeciwko PI, które zdaniem
CIA może liczyć aż 31 000 bojowników.
Francja zaproponowała wsparcie dla akcji militarnej przeciwko PI. W Paryżu
mają się odbyć rozmowy w sprawie międzynarodowej kampanii w poniedziałek.
W czwartek J. Kerry spotkał się z reprezentantami z 10 krajów arabskich w
Jeddah w Arabii Saudyjskiej, którzy zgodzili się na walkę przeciwko PI.
Rzecznik Pentagonu poinformował, że Waszyngton przygotowuje bardziej
"agresywną" kampanię powietrzną, w której zostaną wykorzystane jednostki
startujące z bazy lotniczej w Irbil w Irackim Kurdystanie.
W minionych miesiącach bojownicy PI przejęli kontrolę nad wieloma miastami
bazami wojskowymi oraz składami broni w Iraku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29172524

Szef lotnictwa uważa, że tragedia samolotu Malezyjskich Linni Lotniczych lot MH17 była do uniknięcia
(Airline boss suggests Malaysian MH17 tragedy could have been avoided)

http://www.bbc.com/news/business-29170560

Były przywódca Democratic Unionist Party leader Ian Paisley umarł w wieku
88 lat
(Former Democratic Unionist Party leader Ian Paisley, has died aged 88)

http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-29177705
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Backingham Palace wyjaśnił, że królowa nie będzie się mieszać do referendum
w Szkocji informując, że "to jest sprawa mieszkańców Szkocji". Ale czy rola
królowej się zmieni jeśli Szkocja wybierze niezależność ?
(Buckingham Palace has made it clear that the Queen does not wish to
influence the Scottish referendum, saying it is "a matter for the people of
Scotland". But would the Queen's role north of the border change if
Scotland votes for independence)

http://www.bbc.com/news/uk-29126569

11.IX

Rosja ostrzegła, że amerykańskie ataki przeciwko bojownikom w Syrii będą
„dużym pogwałceniem" prawa międzynarodowego

Rzecznik minister spraw zagranicznych Rosji powiedział, że takie działanie
bez poparcia ONZ będzie „aktem agresji".
Następuje to po tym kiedy amerykański sekretarz stanu John Kerry spotyka
się z przywódcami arabskimi w Arabii Saudyjskiej celem zbudowania koalicji
przeciwko bojownikom Państwa Islamskiego.
W przemówieniu kreśląc swoją strategię prezydent USA Barack Obama
[http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-presidentisil-1] powiedział, że jakakolwiek grupa, która zagraża Ameryce „nie
znajdzie bezpiecznego azylu". Zapowiedział również, ze 475 członków
personelu wojskowego zostanie wysłanych do Iraku, ale nie będą pełnić roli
w walce.
Stany Zjednoczone przeprowadziły 150 ataków powietrznych przeciwko
ugrupowaniom w Iraku oraz dostarczają uzbrojenie dla sił irackich i
kurdyjskich walczących z Państwem Islamskim.
Strategia prezydenta USA w walce z bojownikami PI [http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-29152590]
Systematyczne ataki powietrzne na cele IS gdziekolwiek się znajdą
Wzmożone wsparcie dla lądowych sił sprzymierzonych walczących przeciwko PI
ale nie przeciwko prezydentowi Assadowi w Syrii
Prowadzenie nieustannej akcji humanitarnej dla ludności cywilnej dotkniętej
przez działania i postępy bojowników PI.
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Prezydent Obama został wybrany częściowo głównie ze względu na jego
sprzeciw w inwazji na Irak w 2003 roku oraz przewodził w wycofaniu sił
amerykańskich z kraju.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29154481

Rosja ogranicza eksport gazu do Polski

Dostawy gazu spadały 0 45% poinformowała firma PGNiG
Poinformowano o tym kilka godzin po tym jak Polska przestała dostarczać gaz
na Ukrainę przez gazociąg „odwrotnego - przepływu"(reverse-flow).
Według PGNiG ilość gazu była o 24% niższa w wtorek i 20% w poniedziałek.
Ograniczenia zmusiły Polskę do wstrzymania dostaw gazu na Ukrainę.
Według niektórych w ten sposób Rosja ukarała Polskę za przesyłanie gazu na
Ukrainę.
Węgry i Słowacja dostarczają znacznie więcej gazu na Ukrainę niż Polska
przy użyciu techniki „odwrotnego- przepływu" ale jak dotąd nie zanotowały
znaczących ograniczeń w dostawach ze strony Rosji.
Rosyjski dziennik Kommersant [http://www.kommersant.ru/doc/2564084]
informuje, że w tym tygodniu Polska poprosiła Rosje o dodatkowe dostawy
gazu, ale Gazprom odmówił tłumacząc, że nie ma wystarczającej ilości aby
zapełnić swoje podziemne zbiorniki magazynujące.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29154335

KRYZYS UKRAIŃSKI, Zaczęły obowiązywać nowe sankcje przeciwko Rosji,
zablokowano udzielanie pożyczek dla dużych 5 banków państwowych oraz
wprowadzono ograniczenia dotyczące firm produkujących ropę naftową i
sektora obronnego

Celem jest wywarcie presji na Rosję w związku z jej Rolą na Ukrainie.
Restrykcje mogą być łatwo wycofanie jeśli rozejm na Ukrainie utrzyma się.
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Doradca prezydenta Rosji Andrei Belousov poinformował, że w odwecie celem
może być zaprzestanie importu samochodów z UE, szczególnie samochodów
używanych.
Jednak kilka wielkich sektorów nie zostało dotkniętych przez sankcje:
sektor gazowy, badanie kosmosu oraz energia jądrowa.
UE dodała również kolejne 24 nazwiska osób, które dotknął zakazy
podróżowania oraz zamrożenie aktywów.
Spośród najbardziej wpływowych są: Sergei Chemezov związany z prezydentem
W. Putinem, dawny członek KGB który teraz kieruje dużą firmą zbrojeniową Rostec, przywódca nacjonalistów i deputowany Vladimir Zhirinovsky, generał
76 Dywizji Powietrznej Alexei Naumets, przywódca separatystów w Doniecku
Alexander Zakharchenko, przywódca separatystów w Ługańsku Gennady
Tsypkalov.
Przywódca Stanów Zjednoczonych Barack Obama powiedział, że jego kraj
przyłączy się do UE nakładając cięższe sankcje na Rosję wymierzone w sektor
obronny, finansowy oraz sektory energetyczne. Szczegóły poda w piątek.
Rosja nałożyła embargo na import żywności z UE, zakazując sprowadzania
owoców, warzyw, mięsa oraz produktów mlecznych.
Wartość rublu spadła w stosunku do dolara -> 37,57. Podobnie spadła wartość
rubla w stosunku do euro.
Według NATO Rosja ma wciąż 1000 ciężko uzbrojonych żołnierzy na Ukrainie a
w pobliżu granicy wciąż znajduje się 20 000.
Ostatnio separatyści odnieśli znaczne sukcesy w walce. Od kwietnia na
Ukrainie zginęło co najmniej 3000 osób
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29154488

KONFLIKT SYRYJSKI, 45 żołnierzy ONZ, narodowości Fidżi schwytanych przez
powiązaną z Al-Kaidą grupą bojowników we wzgórzach Golan w Syrii zostało
uwolnionych informuje ONZ

W oświadczeniu czytamy, że zostali przekazani UN Disengagement Observer
Force (Undof) o 14:30 (11:30)
[http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=3534]

Wszyscy są w dobrej kondycji.
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Członkowie al-Nusra Front schwytali żołnierzy w ubiegłym miesiącu podczas
wal pomiędzy rebeliantami i syryjskimi siłami rządowymi na terenie strefy
zdemilitaryzowanej.
Zgodnie z władzami Fidżi, al-Nusra żądała, aby usunąć ją z listy
organizacji terrorystycznych ONZ, domagała się dostarczenia pomocy
humanitarnej do niektórych części Syrii oraz chciała rekompensaty za śmierć
3 bojowników zabitych w walce z siłami Undof na Wzgórzach Golan.
W nagranym materiale wideo 2 bojowników stoi przez żołnierzami z Fidżi i
mówi, że dano im gwarancję, że nie sstanie im się krzywda.
To nie jest pierwszy przypadek od wybuchu powstania w Syrii, że wojskowy
personel Undof został zatrzymany przez bojowników a następnie zwolniony.
Izrael zajął większość Wzgórz Golan w ostatnim etapie wojny 6 dniowej w
1967 roku i nie pozwolił Syrii na ich odbicie w 1973 roku. Oba kraje
podpisały rozejm w 1974 roku po czym rozpoczęła się misja sił Undof.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29161884

Państwo Islamskie: Przemówienie, którego prezydent Barack Obama chciał
uniknąć
(Islamic State crisis: A speech Obama hoped to avoid)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29152592

10.IX

KRYZYS IRACKI, Świat nie może oglądać rozprzestrzeniania się „zła" z grup
bojowników Państwa Islamskiego, powiedział na konferencji w Iraku sekretarz
stanu USA John Kerry

J. Kerry podczas pobytu na Bliskim Wschodzie powiedział, że PI jest
„największym zagrożeniem" z którym mieszkańcy Iraku mają do czynienia.
Powiedział, że powstanie globalny plan pokonania PI ale nowy rząd Iraku
musi być „motorem" tej walki.
Stany Zjednoczone dążą do tego, aby ugrupowania Shia, Sunnitów i Kurdów
utworzyły jeden front przeciwko Państwu Islamskiemu.
To duże wyzwanie biorąc to pod uwagę, że wiele spornych kwestii jest
głęboko zakorzenionych w różnicach pomiędzy ugrupowaniami. Jeden z
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przedstawicieli USA poinformował, że ważnym krokiem będzie utworzenie
regionalnych sił zbrojnych albo jednostek straży narodowej, decyzja, która
powinna być podjęta kiedy armię krytykuje się jaka narzędzie wykorzystywane
przez byłego premiera Shia.
Jakie jest stanowisko krajów regionu
Iran: wzywa do współpracy przeciwko PI, nie zwraca uwagi na działania
militarne Stanów Zjednoczonych
Syria: Rząd prezydenta Assada jest przeciwko PI, ale USA wolą wspierać
umiarkowane ugrupowania zbrojne, które będą walczyć z bojownikami
Turcja: Jest przeciwko PI, ale opozycja pozostaje wyciszona ze względu na
lęk o 49 tureckich dyplomatów i ich rodzin porwanych przez bojowników PI w
Mosulu w czerwcu
Arabia Saudyjska: popiera rebeliantów w Syrii, w tym islamistów, ale
zaprzecza, że bezpośrednio wspiera PI
Tymczasem we wschodnim Bagdadzie zginęło co najmniej 13 osób na skutek
wybuchów bomb w samochodach.
Duchowny Shia Moqtada al-Sadr pojawił się krytykując premiera H. Abadi za
spotkanie z J. Kerry.

„Wolelibyśmy aby Irak współpracował z sąsiednimi krajami i
sprzymierzeńcami, ale nie z okupantami" - powiedział.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29139462

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29074514

KRYZYS UKRAIŃSKI, Prezydent Petro Poroshenko zapowiedział większą autonomię
dla separatystów, aby zachować jedność kraju

Prezydent powiedział, że obecny rozejm zmienił sytuację "drastycznie"
pomimo informacji, że rebelianci zajęli kolejne miasto.
Jeden z przywódców w Doniecku odrzucił te słowa i zapowiedział, że zamiarem
jest oderwanie się i pozostanie niezależnym.
Choć Rosja stale zaprzecza, że wysyła oddziały na Ukrainę, Petro Poroshenko
poinformował, że zgodnie z danymi wywiadu "70%" rosyjskich żołnierzy
wycofało się przekraczając granicę.
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Tymczasem separatyści poinformowali, że zajęli miasto Komsomolske w rejonie
donieckim, ale władze Ukrainy zaprzeczają.
Organization for Security and Cooperation in Europe zasugerowała, że może
wysłać drony w celu monitorowania rozejmu.
Polska poinformowała, że w minionym tygodniu dostało o 20% mniej gazu niż
zwykle, ale Rosyjski Gazprom poinformował, że nie obniżył dostaw.
Tymczasem rosyjski minister obrony Sergei Shoigu poinformował w środę, że
Ukraina ponosi „pełną odpowiedzialność" za zestrzelenie samolotu
Malezyjskich Linii Lotniczych lot MH17 17 lipca.
298 ludzi, którzy znajdowali się na pokładzie zginęła. Według Ukrainy
samolot został zestrzelony przez rebeliantów używających rosyjskiego
uzbrojenia.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29140593

WILEKA BRYTANIA, Przywódcy głównych partii Wielkiej Brytanii udali się do
Szkocji aby przekonywać głosujących aby opowiedzieli się przeciw
niezależności Szkocji w referendum

Według ostatnich sondaży 47,6% głosujących jest przeciwko niezależność,
42,4 % jest za, a 10% jeszcze się nie zdecydowało.
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29136699

Polski prezydent Bronisław Komorowski mówił o zgodzie w przemówieniu przed
niemieckim Bundestagiem w rocznicę inwazji Niemiec nazistowskich na Polskę
75 lat temu

Powiedział, że oba kraje powinny być dumne z tego co osiągnęły szczególnie
od 1989 roku od upadku muru berlińskiego.
Siły niemieckie najechały na Polskę 1 wrześnie rozpoczynając II wojnę
światową.
Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert powiedział, że Polska stała się
największym cmentarzyskiem Europy pod niemiecką okupacją.
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B. Komorowski powiedział, że to cud pojednania, że Europa pozostawiła swoją
nienawiść z sobą i teraz młode pokolenie Polaków i Niemców może razem
pracować i studiować.

Przypomniał przemówienie z 1995 roku w Bundestagu kiedy były polski
minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski powiedział, że
przyszłość Europy będzie zależeć od polsko-niemieckich relacji.
W ubiegłym tygodniu wziął udział w uroczystości w Gdańsku z niemieckim
prezydentem Joachimem Gauck podczas, której J Gauck obiecał wsparcie
Niemiec w obliczu nowych zagrożeń dla stabilizacji w Europie.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29140086

Wielka Brytania będzie nadzorować finanse w nowym 28 osobowym zespole
Komisji Europejskiej - niespodziewana decyzja, która uszczęśliwiła premiera
Zjednoczonego Królestwa Davida Camerona
(The UK will oversee financial services in the new 28-strong European
Commission - a surprise move that delighted the UK's PM David Cameron)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29139503

Czy praca w nocy jest dla nas szkodliwa? (Is working at night bad for you?)

http://www.bbc.com/future/story/20140909-is-working-at-night-badfor-you

Dlaczego Chiny są sceptyczne odnośnie szkockiej niezależności (Why China's
wary of Scottish independence)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29125768

9.IX

Stany Zjednoczone przywitały utworzenie nowego rządu w Iraku i uznały jako
główny kamień milowy oraz kluczowy krok w kierunku pokonania Państwa
Islamskiego
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Pośród jednych z pierwszych do premiera Haider al-Abadi zadzwonił prezydent
USA Barack Obama z gratulacjami, który ma nadzieję, że nowy rząd zacznie
wypierać bojowników z PI.
H. Abadi wybrał trzech zastępców: Hoshyar Zebar kurdyjskiego byłego
ministra spraw zagranicznych, Saleh al-Mutlak świeckiego Sunnitę oraz
reprezentanta Shia i byłego premiera Baha Arraji,

Rząd iracki: kluczowe stanowiska

President: Fuad Masum, veteran Kurdish politician
Vice-Presidents: Nouri Maliki, Shia former prime minister, and two of his
powerful political rivals - Iyad Allawi, a Shia former PM, and Usama alNujaifi, the Sunni former speaker of parliament
Prime Minister: Haider al-Abadi, Shia former deputy speaker
Deputy Prime Ministers: Hoshyar Zebari, Kurdish ex-foreign minister, Saleh
al-Mutlak, a Sunni who held the same post in the last government, and Baha
Araji, a Shia MP
Foreign Minister: Ibrahim Jaafari, Shia former prime minister
Finance Minister: Rowsch Shaways, Kurdish former deputy PM
Oil Minister: Adel Abdul Mahdi, Shia former vice-president
Defence & Interior Ministers: MPs given a week to agree appointees before
Mr Abadi will fill the posts with his own choices
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29119831

KRYZYS UKRAIŃSKI, UE nakłada nowe sankcje na Rosję

Nowe restrykcje obejmują duże rosyjskie spółki produkujące ropę naftową,
które ponoszą odpowiedzialność za podwyżki na rynkach europejskich.
Jednak sankcje zaczną obowiązywać "w ciągu kilku dni" a nie we wtorek jak
się spodziewano.
Sektor gazowy poprzednio nie został objęty sankcjami. Jednak duże spółki
państwowe zajmujące się produkcją ropy takie jak Rosneft już zostały objęte
restrykcjami co stało się wcześniej ze strony Stanów Zjednoczonych.
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Dyplomaci uważają, że nowe sankcje dotkną rosyjski przemysł ropu naftowej
Rosneft i Transneft oraz jednostki monopolisty zajmującego się wydobyciem i
sprzedaż gazu - Gazpromu.
Ich dostęp do rynków finansowych będzie ograniczony - poważny problem dla
Rosneftu, który w ubiegłym miesiącu prosił rosyjski rząd o pożyczkę w
wysokości 42 miliardów dolarów [http://www.bbc.co.uk/news/business28801185]
Rosja ostrzegła, że jeśli UE nałoży sankcje to nie zezwoli na odbywanie
lotów nad swoim terytorium.
Premier Rosji Dmitry Medvedev ostrzegł, że Moskwa może odpowiedzieć w ten
sposób co "może doprowadzić do bankructwa niektórych linii lotniczych".
Tymczasem prezydent Ukrainy poinformował, że prorosyjscy separatyści
uwolnili 1200 jeńców.
Zwolnienie nastąpiło po rozejmie zawartym w piątek, który zakładał wymianę
więźniów.
Petro Poroshenko przemawiał podczas swojej wizyty w Mariupolu, który w
ostatnich dniach znalazł się pod ostrzałem ze strony separatystów.
Mariupol jest ostatnim miastem w rejonie Doniecka, który ciągle jest w
rękach ukraińskich sił rządowych i jest strategicznym portem w drodze do
Krymu, półwyspu zajętego przez Rosję w marcu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-29119885

WIELKA BRYTANIA, Szkoccy przywódcy trzech głównych partii opowiadających
się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie zapowiedzieli swoje poparcie
dla większej władzy dla Szkocji

Po wydaniu oświadczenia premier David Cameon i przywódca Labour Party Ed
Miliband zapowiedzieli, że odkładają swoje PMQs i jadą do Szkocji.
Przywódca Scottish Labour Johann Lamont, przywódca Scottish Conservative
Ruth Davidson oraz Scottish Liberal Democrat Willie REnnie poparli plan
działania opracowany przez byłego premiera Gordona Browna
[http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-29115556].
R. Davidson poinformowała, że Gordon Brown opracował plan, który zostanie
wprowadzony w życie jeśli w głosowaniu zwycięża przeciwnicy niezależności
Szkocji i premier David Cameron go zatwierdził.
Przywódca Scottish Liberal Democrat W. Rennie powiedzia: "Opowiadamy się za
większym opodatkowaniem oraz większym dobrobytem i to jest stanowisko,
które zajmujemy i to co chcemy zrobić - oczywiście dla ludzi w Szkocji, oni
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wiedzą, że jeśli zagłosują na "Nie" we wrześniu wtedy w Szkocji dojdzie do
bardziej radykalnych zmian.
Korespondent BBC Tim Reid powiedział, że rozumie iż trzy kraje, które
opowiadają się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie dążą do podpisania
nowej Ustawy o Szkocji (Scotland Act) i celem jest zwiększenie włądzy na
wypadek zagłosowania na "Nie", głos ten pojawi się w pierwszym oreziu
królowej (Queen's Speech) po wyborach powszechnych po 2015 roku. Projekt
nowego Scotland Act zostanie przygotowany w styczniu.
Tymczasem przywódca ruchu Better Together (Lepiej Razem) Alistair Darling
przyłączył się do Pierwszego Ministra Walii Carwyn Jonesa, który wygłosił
przemówienie w Edynburgu na temat korzyści, które przyniesie Szkocji
pozostanie w Zjednoczonym Królestwie [http://www.bbc.co.uk/news/uk-walespolitics-29122402]
W ostatnim rankingu badane osoby dorosłe w 39 % opowiedziały się za głosem
„tak" a 38% za głosem „nie". 23 % było niezdecydowanych.
Badanie zostało przeprowadzone na 990 osobach w dniach 27 sierpień - 4
wrzesień.
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29113547

Poziom gazów cieplarnianych podnosi się najszybciej od 1984 roku
(Greenhouse gas levels rising at fastest rate since 1984)
http://www.bbc.com/news/science-environment-29115845

Holenderscy eksperci poinformowali, że samolot należący do Malezyjskich
Linii Lotniczych lot MH17 rozpadał się w powietrzu po uderzeniu przez
„obiekty", które przebiły kadłub samolotu lecąc z wielką prędkością
(Dutch experts say Malaysia Airlines flight MH17 broke up in mid-air after
being hit by "objects" that "pierced the plane at high velocity" in July)
http://www.bbc.com/news/world-europe-29119024

8.IX
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KRYZYS IRACKI, Przedstawiciele rządu Iraku poinformowali, że oczyścili
teren wokół strategicznej zapory Haditha z bojowników Państwa Islamskiego
przy pomocy ataków lotniczych USA
Dżihadyści najprawdopodobniej próbowali zająć tamę na rzece Eufrat we
zachodniej prowincji Anbar.
Lotnicze siły USA przeprowadziły pierwsze ataki poza północnym Irakiem.
Rzecznik wojska irackiego informuje, że odziały rządowe oraz milicja
przejęły z rąk bojowników także miasto Barwana na wschód od Haditha.
Zapora Haditha jest drugą pod względem wielkości hydroelektrownią.
Bojownicy PI zaatakowali wiele elektrowni w Iraku, zajmując Falluja w
kwietniu. W sierpniu zajęli największą w Mosulu, ale na skutek ostrzału sił
amerykańskich wojska rządowe wyparły stamtąd niedawno dżihadystów.
W poniedziałek bojownicy zaatakowali miasto Dhuluiya na północ od Bagdadu
zabijając m.in. przy pomocy samochodu pułapki co najmniej 10 osób i raniąc
30 innych.
Tymczasem parlament Iraku planuje się zebrać w poniedziałek, aby zagłosować
nad wybranym przez premiera Haider al-Abadia składem rządu.
Nie wiadomo jak będzie wyglądał przyszły gabinet, ale można się spodziewać,
że premier wybierze przedstawicieli spośród wszystkich religijnych i
etnicznych frakcji.
Zdaniem Jim Mira z BBC powinno to złagodzić napięcia pomiędzy Arabskimi
Shia, Arbskimi Sunnitami oraz społecznością kurdyjską, którzy oskarżali
odchodzący rząd o realizowanie polityki wybranych ugrupowań.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29105505

WIELKA BRYTANIA, Wartość funta spadła na skutek wyników sondaży, które
wskazują, że kampania za zatrzymaniem Szkocji w Zjednoczonym Królestwie
traci na prowadzeniu w sprawie referendum odnośnie niepodległości Szkocji

Sterling stracił około 1,3 % w stosunku do dolara
[http://www.bbc.co.uk/news/business-29103445]
Akcje w niektórych firmach powiązanych ze Szkocją również spadły.
Standard Life mające siedzibę w Edynburgu straciło 37, Royal Bank of
Scotland zanotował spadek 2,4 % a Lloyds Banking Group która jest
właścicielem: Bank of Scotland oraz Scottish Widows straciła 2,7 %. Ceny
akcji stopniowo wzrosły w ciągu dnia, ale pozostają z indeksem ujemnym.
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Tymczasem były premier Gordon Brown przedstawił własny plan, w którym w
szkockim parlamencie ma dojść do zwiększenia władzy na wypadek gdyby w
referendum zagłosowano przeciwko niepodległości.
Zastępca Pierwszego Ministra Nicola Sturegon uważa, że tylko głosowanie na
tak może ocalić system opieki medycznej NHS w Szkocji.
Zwycięzca nagrody nobla w dziedzinie ekonomii, Paul Krugman napisał artykuł
na teamt szkockiej niepodległości do New York Times
[http://www.nytimes.com/2014/09/08/opinion/paul-krugman-scots-what-theheck.html?_r=0], w którym ostrzega, że "ryzyko bycia samym jest ogromne".
Dodaje również, że " Można sądzić, że Szkocja stanie się drugą Kanadą, ale
jest również możliwe, że skończy jak Hiszpania, w której zgasło słońce".
Pałac Buckingham poinformował, że królowa pozostaje neutralna, pomimo wielu
artykułów prasowych w których sugeruje się, że jest zatroskana potencjalnym
rozłamem w Zjednoczonym Królestwie.
Na podstawie sondażu przeprowadzonego z udziałem 1084 osób przeprowadzonego
pomiędzy 2 a 5 września spośród tych, którzy się zdecydowali 51% planuj
poprzeć niepodległość a 49% zamierza zagłosować przeciwko.
Referendum odbędzie się 18 września 2014 roku.
Mieszkańcy Szkocji będą mogli w nim wziąć udział odpowiadając przecząco
bądź twierdząco na pytanie: „Czy powinna być krajem niezależnym"?
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-29105565

KRYZYS UKRAIŃSKI, W pobliżu Donieckiego lotniska we wschodniej Ukrainie
doszło do ostrzału, co wywołuje obawę, że ostatnio uzgodniony rozejm może
się załamać
Zawieszenie broni utrzymywało się przez większość soboty, ale ostrzelanie
Mariupolu, w wyniku czego zginęła jedna kobieta doprowadziło do wznowienia
wymiany ognia w pobliżu Doniecka rano w niedzielę.
Richard Galpin z BBC poinformował, że w Doniecku słychać było wystrzały z
moździerzy oddane w kierunku lotniska jak i z terenu lotniska. Według
obserwatora z OSCE większość strzałów pochodziła z terenów lotniska czyli
zostało oddanych przez siły ukraińskie. Doprowadziło to wybuchu kilku
pożarów w wioskach, ale jego zdaniem pomimo pogwałcenia rozejmu walki na
lotnisku w Doniecku nie były na tyle silne, aby doprowadzić do zerwania
rozejmu.
Zdaniem Richarda Galpina lotnisko w Doniecku było pod kontrolą sił
rządowych od maja, ale jest ciągle pod nieustannym atakiem rebeliantów.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-29098808

Szczepionka wywołuje u małp odporność na wirus Ebola
(Vaccine gives monkeys Ebola immunity)
http://www.bbc.com/news/health-29076371

1 wrzesień (poniedziałek) – 7 wrzesień (niedziela) 2014

7.IX

KRYZYS IRACKI, Prezydent stanów Zjednoczonych Barack Obama ma przygotować
„plan gry" przeciwko bojownikom Państwa Islamskiego podczas przemówienie w
środę
Zapowiedział, że rozpocznie „przygotowywanie ofensywy" przeciwko PI.
Powiedział: „To nie jest równoznaczne z wojną w Iraku. Jest podobieństwo z
zorganizowaniem kampanii antyterrorystycznych, w które się angażujemy stale
w ciągu ostatnich pięciu, sześciu, siedmiu lat".
„Chcę, aby Amerykanie zrozumieli naturę samego zagrożenia i w jaki sposób
zamierzamy sobie z nim poradzić oraz aby mili zaufanie, że będziemy sobie w
stanie z tym poradzić"
B. Obamo poinformował, że strategia zakłada nie tylko zaufanie samych
Stanów Zjednoczonych, ale one są tymi, które będą dązyć do utworzenia
międzynarodowej koalicji.
Dodał:„Chcemy nie tylko osłabić tempo rozwoju Państwa Islamskiego.
Zamierzamy systematycznie ograniczać jego możliwości. Zamierzamy zmniejszyć
terytorium, które kontrolują. I ostatecznie zamierzamy je pokonać".
Wystąpienie miało miejsce w sobotę, krótko po tym jak B. Obama wrócił ze
szczytu NATO w Walii gdzie sojusz wziął na siebie decyzję w sprawie PI.
Myśliwce amerykańskie zbombardowały cele PI w zachodnim Iraku po raz
pierwszy w niedzielę.
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Zniszczono pojazdy opancerzone, część przewoziła działa przeciwlotnicze.
Przedstawiciele USA informują, że wszystkie jednostki bezpiecznie opusciły
miejsce ataku.
Oddziały irackie oraz milicja przejęły z rąk dżihadystów miasto Barwana na
wschód od miasta Haditha, poinformował korespondent AFP.
Tymczasem Liga Państw Arbskich (Arab League) obiecała podjąć "wszystkie
konieczne kroki" przeciwko PI, które zajęło znaczne terytoria Iraku i Syrii
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29100285

KRYZYS UKRAIŃSKI, W pobliżu lotniska w Doniecku doszło do ostrzału co
powoduje obawę, że ostatnio uzgodniony rozejm może się zakończyć

Zawieszenie broni utrzymało się przez większość soboty ale eksplozja w
Mariupolu w wyniku, którego zginęła kobieta doprowadził do ostrzału w
donieckiego lotniska w niedzielę.
Następnie w obu miastach zapanowała cisza, nie ma raportów o walkach w
nocy.
Do tej pory w wyniku walk zginęło około 2600 ludzi.
W niedzielę przedstawiciel władz Ukrainy Volodymyr Poliovyi
że od początku konfliktu zginęło 864 żołnierzy.

poinformował,

Zanim doszło do uzgodnienie rozejmu w Mińsku na Białorusi w piątek
separatyści uzyskali znaczne postępy w rejonie Doniecka i Mariupolu,
kluczowego miasta w drodze do Krymy, który zajęła Rosja w marcu.
W niedzielę prezydenci Rosji i Ukrainy poinformowali, że rozejm w dużej
mierze utrzymuje się.
Jednak w niedzielę świadkowie powiedzieli, że prorosyjscy separatyści
ostrzelali i zniszczyli rządowy punkt kontrolny od wschodniej strony
Mariupolu - głównego portu nad Morzem Azowskim.
Według źródeł lokalnych w wyniku ostrzału
trzy osoby zostały ranne.

zginęła 33 letnia kobieta

a

Jeden z żołnierzy ukraińskich powiedział agencji Reuters, że siły rządowe
wycofały swoje czołgi.
„Zostawiliśmy tylko lekko uzbrojonych ludzi w punkcie kontrolnym a te
potwory pogwałciły każdy punkt porozumienia" - dodał.
Fergal Keane z BBC poinformował o wznowionym ostrzale w Mariupolu w
niedzielę. Powiedział, że trwało tylko przez chwilę, ale sytuacja w mieście
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pozostaje napięta i ogólnie panuje małe przekonanie, że konflikt się
zakończy.
Tymczasem Yuri Lutsenko, doradca prezydenta Ukrainy powiedział, że na
szczycie Nato w Walii zadecydowano, że na Ukrainę ma zostać dostarczona
„nowoczesna broń z USA, Francji, Włoch, Polski, Norwegii"
Reuter podał cytując przedstawiciela USA, że „żadna pomoc militarna nie
zostanie dostarczona na Ukrainę przez Stany Zjednoczone".
Przedstawiciel ministerstw obrony we Włoszech, Polsce i Norwegii, również
zaprzeczyli planom dostarczenia broni.
Tymczasem nowy raport opublikowany przez Amnesty International oskarża obie
strony o popełnienie przestępstw wojennych [http://www.amnesty.org/en/formedia/press-releases/ukraine-mounting-evidence-war-crimes-and-russianinvolvement-2014-09-07]

12 punktowy plan pokojowy - najważniejsze punkty

Doprowadzić do natychmiastowego przerwania ognia przez 2 strony
Decentralizacja władzy, zezwolenie tymczasowym lokalnym, samozwańczym
władzom w Doniecku i Ługańsku na uprawomocniony "specjalny status"
Natychmiast uwolnić wszystkich zakładników oraz nielegalnie przetrzymywane
osoby
Wprowadzić monitoring na granicy ukraińsko-rosyjskiej oraz strefy
bezpieczeństwa
Przeprowadzić wybory lokalne w Doniecku i Ługańsku
Rozwiązać nielegalne grupy zbrojne, usunąć sprzęt wojskowy oraz wszystkich
bojowników i najemników z terenów Ukrainy
Wprowadzić prawo uniemożliwiające osądzeniu i ukaraniu osób za niektóre
okoliczności w rejonie Doniecka i Ługańska
(Źródło OSCE na jej własnej stronie:
http://www.osce.org/ru/home/123258?download=true)

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29098808

Siedmiu Afgańczyków zostało skazanych na karę śmierci po za dokonanie
gwałtu zbiorowego
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(Seven Afghan men have been sentenced to death following a gang rape case
that has sparked national outrage)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29099617

6.IX

KRYZYS UKRAIŃSKI, Prezydent Ukrainy i Rosji poinformowali, że rozejm we
wschodniej części kraju jest „w dużej mierze utrzymany"
Obaj prezydenci rozmawiali przez telefon aby podjąć kroki dzięki którym
zawieszenie broni zostanie zachowane.
Ale do wieczora w niedzielę podano informację o ostrzelaniu miasta Mariupol
na południu kraj.
W swoim oświadczeniu P. Poroshenko poinformował, że dwaj prezydenci
nalegają aby "zmaksymalizować zaangażowanie" Organization for Security and
Cooperation in Europe (OSCE) w monitoringu rozejmu.
Tymczasem Rosja obiecała odpowiedzieć na nowe
przez UE w związku z kryzysem ukraińskim.

sankcje nałożone na nią

Sankcje UE wymierzone głównie w osoby zostaną wprowadzone w poniedziałek
ale mogą zostać cofnięte jeśli Rosja wycofa swoje oddziały z wschodniej
Ukrainy i będzie przestrzegać rozejmu.
Dotknął one kolejne 24 osoby, które będą miały zakaz wjazdu na teren UE a
ich aktywa zostaną zamrożone.
Wśród nich znajdą się przywódcy rebeliantów z rejonów Doniecka i Ługańska,
przedstawiciele władz na Krymie oraz rosyjscy "decydenci oraz oligarchowie"
poinformował w oświadczeniu Przewodniczący Rady UE Herman Van Rompuy oraz
szef Komisji UE Jose Manuel Barroso
Tymczasem zawieszenie broni zostało podpisane podczas rozmów pomiędzy
przedstawicielami Ukrainy, Rosji OSCE i przywódców rebeliantów w Mińsku na
Białorusi.
Rozejm wszedł w życie o 15:00 GMT w piątek.
Nie było informacji o większych walkach w ciągu pierwszej doby od
podpisania porozumienia, ale do soboty wieczorem Fergel Keane poinformował
na Twitterze, że ostrzał został wznowiony.
Niepotwierdzone informacje mówią również o bojownikach z ukraińskiego
batalionu Aydar, którzy dostali się w zasadzkę i zostali zabici w momencie
podpisania rozejmu
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-29095850

http://eng.kremlin.ru/news/22914

KRYZYS SYRYJSKI, Myśliwce sił rządowych zbombardowały obóz treningowy oraz
piekarnię prowadzone przez grupę bojowników Państwa Islamskiego w mieście
Raqqua, zabijając 25 osób, poinformowali działacze
Przedstawiciele brytyjskiej Syrian Observatory for Human Rights
poinformowali, że zginęli bojownicy i osoby cywilne.
Bojownicy PI przyłączyli się rok temu do trwającej od trzech lat wojny
domowej i od tego czasu wyparli oddziały lojalne prezydentowi Bashar alAssadowi z miasta Raqqa.
Raqqa jest teraz kwaterą główną tzw. kalifatu.
Eksperci szacują, że ugrupowanie bojoników zajęło prawie jedną trzecią
Iraku i Syrii.
Ustanowili sądy, bank centralny oraz system administracyjny.
W tym tygodniu na skutek ataków powietrznych na miasto w pobliżu Raqqa
zginęło prawdopodobnie 18 zagranicznych dżihadystów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29095356

Rosja wysłała grupę okrętów z Północnej Floty na Arktykę w celu odbudowy
stałej bazy w regionie, informują rosyjskie media
Jednostka, w której składzie znajdą się jednostki wodno- ziemne oraz
niszczyciel wypłynęła z bazy w Severomorsku w pobliżu z granicą Norweską.
Zabierze ze sobą wyposażenie oraz personel do Wysp Nowo Syberyjskich (New
Siberian Islands) na wschodzie.
Rosja zwiększa obecność swojej marynarki wojennej w Arktyce w związku
zaangażowaniem regionalnych mocarstw w poszukiwanie surowców naturalnych.
Baza na Wyspach Nowo Syberyjskich została porzucona w 1993 roku.
Okręty przypłynęły na wyspy we wrześniu minionego roku aby odbudować
centrum dowodzenia sił powietrznych.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29094586
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Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama porzucił plan reform
dotyczących emigrantów w ciągu nadchodzących tygodni
(US President Barack Obama has abandoned a plan to force through
immigration reform in the coming weeks)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29095363

Uwolniony francuski zakładnik poinformował, że jeden z islamistów, który
więził go w Syrii jest tym, którego podejrzewa się o udział w strzelaninie
w Muzeum Żydowskim w Brukseli.
(A freed French hostage has claimed that one of the Islamists who held him
captive in Syria was the suspect in the Jewish Museum shooting in Brussels)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29095044

http://www.lepoint.fr/

5.IX

KRYZYS UKRAIŃSKI, Donieck najważniejsze miasto kontrolowane przez
separatystów na wschodzie kraju jest teraz opuszczone
Do pewnego stopnia widać tutaj objawy normalności.
Na głównym targowisku panuje ruch gdzie kupujący przeglądają ubrania,
muzykę oraz inne towary.
Czasami można zobaczyć separatystów ubranych w mundury maskujące
trzymających karabin Kałasznikowa.
Natomiast na zachodnich przedmieściach, które są pod ostrzałem od tygodni
ludzie stoją w kolejkach po żywność, która jest rozdzielana z tyłu
ciężarówek.
Większość czasu spędzają chroniąc się w piwnicach. Część starszych kobiet
tłumaczy, ze nie ma pieniędzy ponieważ ich pensje zostały wstrzymane.
Według starszych przywódców rebeliantów do zgody może dojść tylko wtedy gdy
oddziały ukraińskie całkowicie wycofają się z regionu.
Z kolei Igor, który pracował jako inżynier a teraz nie ma pracy z powodu
konfliktu mówi: „Jeśli wojsko ukraińskie opuści to miasto wtedy Ukraina
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stanie się częścią Rosji i wszyscy będziemy skończeni. Nie będzie wody,
prądu, pieniędzy i żadnych środków".
„Rosja nie będzie w stanie dostarczyć niczego ponieważ sama jest bankrutem,
nie ma wystarczającej ilości pieniędzy dla samej siebie".
Igor jest przestraszony perspektywą tego, że rebelianci wezmą pod kontrolę
miasto.
„Oni nie są rebeliantami", mówi "oni są kryminalistami, którzy przyszli
tutaj aby ukraść pieniądze i samochody"

Tymczasem na skutek ciężkiego ostrzału Doniecka w czwartek został trafiony
dom mieszkalny w centrum miasta, zginęła jedna osoba oraz doszło do
zapalenie się rzędu garaży.
Separatyści, którzy w ciągu ostatnich 10 dni odnieśli sukcesy w walce z
siłami rządowymi spodziewają się, że wszystko pójdzie po ich myśli gdyż
wojska ukraińskie zmierzają do zakończenia walk - uważa Richard Galpin z
BBC.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29073325

NATO wyraziło zgodę na nowe przygotowanie nowych sił w związku z kryzysem
ukraińskim oraz postępami bojowników Państwa Islamskiego
Do decyzji doszło podczas spotkania przywódców Nato w Walii.
Podczas szczytu sekretarz generalny Anders Fogh Rasmussen powiedział, że
nowe siły - które będą częścią natowskiego Planu Szybkiego Reagowania
(Readiness Action Plan) będą liczyły kilka tysięcy żołnierzy i będą gotowe
do natychmiastowego działania w każdym miejscu na świecie w w ciągu kilku
dni.
Wielka Brytania zaoferowała dostarczyć 1000 żołnierzy, którzy będą mogli
działać na morzu w powietrzu oraz wykonywać zadania specjalne.
Podczas spotkania przywódcy dyskutowali również nad wzrastającym
zagrożeniem ze strony Państwa Islamskiego.
Wielka Brytanie rozważa decyzję dozbrajania Kurdów.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29073330
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http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-29073325

KRYZYS IRACKI: 2 bomby zabiły co najmniej 20 osób i zraniły kilkadziesiąt
po wybuchu w stolicy kraju w Bagdadzie

Bomba umieszczona w samochodzie i zdetonowana w miejscowości Kadhamiya
miejscu zamieszkanym głównie przez Shia zabiła co najmniej 11 osób.
Poza tym samobójca zamachowiec wjechał samochodem z materiałami
wybuchowymi w policyjny punkt kontrolny w Bagdadzie zabijając 9 osób
W ubiegłym tygodniu bomba umieszczona w samochodzie w miejscowości Jadida
zamieszkanej głównie przez Shia zabiła co najmniej 8 osób i zraniła 20
innych. Doszło również do ataku na meczet Shia.
Fala ataków wezbrała po tym kiedy 68 osób zostało zabitych w meczecie
Sunnitów w sierpniu podczas ataku o który oskarża się bojówki Shia.
Tymczasem premier desygnował Haider al-Abadi umiarkowanego Shia, który
będzie próbował utworzyć rząd po rezygnacji Nouri Maliki.
Rozmowy w sprawie utworzenia nowego rządu wznowiono, ale irackie media
poinformowały, że zostały one zerwane w czwartek bez osiągnięcia
porozumienia.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29072819

Newada została wybrana na miejsce wybudowania zaawansowanej fabryki Tesla
dla baterii do samochodów elektrycznych
(Nevada chosen for high-tech Tesla car battery factory)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29073329

Zagrożenie Państwem Islamskim: wciąż jest czas na zbudowanie strategii - PJ
Crowley)
(IS threat: Still time to build a strategy - PJ Crowley)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29059700
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Ostrzeżenia przeciwko e-papierosom mają charakter paniki a zwiększenie ich
użycia może doprowadzić do uratowania wielu, uważają badacze
(Warnings over e-cigarettes are alarmist - and increasing their use could
save many lives, researchers have said)

http://www.bbc.com/news/health-29061169

WHO wezwało do zakazu palenia e-papierosów w miejscach publicznych i
miejscach pracy
(WHO called for e-cigarette use to be banned in public places and
workplaces)

http://www.bbc.co.uk/news/health-28937610

4.IX

SZCZYT NATO, Sojusz zostanie z Ukrainą
Przedstawiciele wojskowego paktu NATO podczas odbywającego się szczytu w
Walii poinformowali, że „pozostaną z Ukrainą " w obliczu
„destabilizującego" działania Rosji.
Nato wezwało również Rosję do „wycofania jej oddziałów" z Ukrainy oraz
zakończenia „nielegalnej" aneksji Krymu.
Przedstawiciele rządu Wielkiej Brytanii zapowiedzieli, że UE i USA nałożą
nowe sankcje na Rosję.
Mają one dotyczyć bankowości, energetyki oraz sektora obronnego.
Wielu ludzi z otoczenia rosyjskiego prezydenta Władymira Putina otrzyma
zakaz podróżowania oraz jeszcze więcej banków rosyjskich zostanie odciętych
od rynków finansowych poinformowali przedstawiciele rządu Wielkiej Brytanii
BBC.
Tymczasem prezydent Ukrainy Petro Poroshenko oraz przywódcy rebeliantów
zapowiedzieli, że w piątek dojdzie do rozejmu pomiędzy walczącymi stronami.
W walkach zginęło 2600 osób. Przedstawiciele wojska Ukrainy informują, że
od wybuchu konfliktu w kwietniu 837 ich żołnierzy zginęło.
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Tymczasem na przedmieściach Mariupolu, siły rządowe wycofały się w wyniku
ostrzału jak informują, ze strony rosyjskich czołgów.
Jednak kiedy burmistrz lokalny Serhiy Taruta przybył na miejsce
poinformował, że nie doszło do odwrotu „tylko nasi żołnierze zamieniali
innych żołnierzy na zasadzie rotacji", poinformował.
W środę prezydent Rosji Władymir Putin zapowiedział wprowadzenie 7
punktowego planu pokojowego, w tym wstrzymanie „aktywnych operacji
ofensywnych" przez wojsko ukraińskie i prorosyjskich separatystów,
międzynarodowy monitoring rozejmu, bezwarunkową wymianę jeńców oraz
utworzenie korytarzy z pomocą humanitarną.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29056870

Przywódca Al-Kajdy Ayman al-Zawahiri w opublikowanym wideo zapowiedział
utworzenie w Indiach ugrupowania bojowników, które ma „wznieść flagę
dżihadu" w Azji Południowej

W 55 minutowym nagraniu, które ukazało się online zapowiedział przywrócenie
szacunku do przywódcy afgańskich Talibów Muły Omara (Mullah Omar)
Zdaniem korespondentów jego wystąpienie świadczy o lekceważącym stosunku
wobec bojowników Państwa Islamskiego.
PI rywalizuje z Al-Kajdą w przejęciu przywództwa nad bojownikami
islamskimi.
W swoim wystąpieniu Ayman al-Zawahiri powiedział, że „powstanie Al-Kajdy na
subkontynencie indyjskim" jest dobrą nowiną dla muzułmanów w Myanmar
(Birmie), Bangladeszu oraz indyjskich prowincjach Assam, Gujarat oraz Jammu
i Kashmir gdzie zostaną oni uratowani przed niesprawiedliwością i uciskiem.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-29056668

Emigranci we francuskim porcie Calais próbowali siłą wejść na prom płynący
do Anglii, informują przedstawiciele władz lokalnych oraz świadkowie
Pasażer John Bailey powiedział BBC, że emigranci próbowali wejść przez
główną rampę statku, ale załoga podniosła ją i użyła strumieni wody z wężów
przeciwpożarowych.
Emigranci zostali zatrzymani przez francuską policję poinformowano.
W wtorek burmistrz Calais powiedziała, że zablokuje port jeśli Wielka
Brytanie nie pomoże w kontroli nad emigrantami.
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Natacha Bouchart poinformowała, że jej miasto stało się „zakładnikiem" pond
1000 emigrantów, którzy próbują przekroczyć Kanał La Manche z Francji.
Jej zdaniem emigranci kosztują zbyt wiele dla władz francuskich oraz
uprzykrzają życie mieszkańcom miasta.
Dla wielu emigrantów w Calais Wielka Brytania ma być bardziej przyjaznym
miejscem.
W 2002 roku rząd francuski zamknął główny ośrodek czerwonego krzyża w
Sangatte, ale nielegalne obozowiska wkrótce same powstały.
W ostatnich miesiącach policja próbowała zamknąć obozy, ale emigranci
mówią, że nie mają gdzie pójść. Wielu z nich mieszka pod plastikowymi
torbami i korzysta z organizacji dobroczynnych skąd otrzymują wyżywienie.
Calais jest najbliższym portem skąd można się dostać do Wielkiej Brytanii i
miliony Brytyjczyków podróżuje do miasta każdego roku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29057709

Liczba śmiertelnych ofiar wirusa Ebola przekroczyła 1900, informuje
Światowa Organizacja Zdrowia
(Ebola death toll passes 1,900, says WHO)

http://www.bbc.com/news/world-africa-29055041

Rodzina dziennikarza Stevena Sotloffa wystąpiła publicznie po raz pierwszy
od czasu kiedy opublikowano wideo z jego egzekucją
(The family of US journalist Steven Sotloff have spoken publicly for the
first time since a video of his beheading was released by militants)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29056674

W jaki sposób czerwony kolor wpływa na nasz umysł
(How the colour red warps the mind)

http://www.bbc.com/future/story/20140827-how-the-colour-red-warpsthe-mind
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3.IX
KRYZYS UKRAIŃSKI, Prezydent Rosji powiedział, że ma nadzieję, na pokój
pomiędzy Ukrainą a prorosyjskimi separatystami do piątku
Prezydent Ukrainy Petro Poroshenko powiedział, że uzgodniono „proces
zawieszenia broni" ale premier Arseny Yatsenyuk poinformował, że żaden plan
prezydenta Putina, nie może budzić zaufania.
Prezydent Barack Obama będąc w Estonii dowiadywał się o stanowisko krajów
Błatycki co do Rosji.
„Straciliście już kiedyś niepodległość, z NATO już nigdy więcej to się nie
stanie" powiedział B. Obama w Talinie.
Tymczasem Rosja potwierdził śmierć dziennikarza Andreia Stenina 6 sierpnia
informując, że został on zabity w zasadzce zorganizowanej przez rządowe
siły ukraińskie na konwój rebeliantów i uchodźców w poblizu Doniecka.
Rosja także prowadzi ćwiczenia wojskowe w pobliżu Ałtaju na południowej
Syberii, w której bierze udział ponad 4000 żołnierzy oraz siły powietrzne,
poinformował rosyjską agencję informacyjną przedstawiciel ministerstwa
obrony.
Przemawiając do dziennikarzy w stolicy Mongolii Ułan Bator prezydent
Władymir Putin powiedział, że obie strony powinny osiągnąć porozumienie
podczas rozmów w Mińsku w piątek.
Tymczasem przedstawiciel strony rządowej Ukrainy w rejonie Zaporizhzhya na
zachód od rejonu walk powiedział, że ciała 87 żołnierzy oraz ochotników
prorządowych zabitych w kontrowersyjnym incydencie niedaleko miasta
Ilovaysk kilka dni temu zostały przeniesione do lokalnej kostnicy.
Przedstawiciele armii ukraińskiej informują, że żołnierze zostali
zaatakowani przez rebeliantów w niedzielę po tym jak utworzony dla niech
bezpieczny korytarz którym mieli wydostać się z pierścienia w czasie
ostatnich szybkich postępów rebeliantów. Nikt nie jest w stanie
potwierdzić okoliczności ataku oraz całkowitej liczby zabitych
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29042561

Prezydent Barack Obama poinformował, że Stany Zjednoczone nie dadzą się
zastraszyć po tym jak bojowicy Państwa Islamskiego ujawnili wideo
pokazujące egzekucję dziennikarza amerykańskiego Stevena Sotloffa

Powiedział, że Stany Zjednoczone zbudują koalicję, która „poniży i
zniszczy" ugrupowanie.
Inny dziennikarz James Foley został podobnie zabity w ubiegłym miesiącu.
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W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie grupy Cobra po
tym jak zagrożono zabiciem brytyjskiego zakładnika, którego również
pokazano w ostatnio nagranym wideo.
Po pokazaniu ostatniego wideo B. Obama wydał polecenie rozmieszczenie
kolejnych 350 żołnierzy w Bagdadzie w celu ochrony obiektów zajmowanych
przez dyplomatów amerykańskich.
Uważa się, że bojownicy Pi zamordowali ponad 500 żołnierzy irackich po
zajęciu dużej bazy wojskowej w czerwcu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29044354

JAPONIA, Pracownicy pracujący przy rozbrajaniu uszkodzonej elektrowni
atomowej Fukushimy pozwali jej operatora Tokyo Electric (Tepco) w związku z
niezapłaceniem za pracę w niebezpiecznych warunkach
4 pracowników domaga się około 65 milionów jenów (620 000 dolarów)
dodatkowej zapłaty.
Ich zdaniem rekompensata za usuwanie skażonych szczątków oraz patrolowanie
elektrowni jest nieadekwatna do poniesionego przez nich ryzyka.
To pierwsza sytuacja kiedy Tepco zostało pozwane ze strony pracowników
Fukushimy.
Rupert Wingfield-Hayes z BBC informuje, że jeśli oni wygrają stworzą
precedens dla tysięcy innych pracowników, którzy wezmą z nich przykład.
W sprawę sądą jest zaangażowanych 2 obecnych i dwóch byłych pracowników z
Fukushimy.
Reaktory atomowe Fukushima Daiichi zaczęły się topić po silnym trzęsieniu
ziemi i tsunami w marcu 2011 roku, które zdestabilizowały system chłodzenia
elektrowni.
Wyciek radioaktywny spowodował, że otoczenie elektrowni nie nadaje się do
zamieszkania.
Tysiące ludzi musiało opuścić swoje domy a przedsiębiorstwa z powodu
skażenia radioaktywnego w większości nie mogą powrócić na dawne miejsce.
Fukushima jest zarządzana przez Tepco, które wydało miliardy dolarów na
uprzątnięcie i odkażenie elektrowni.
Przy obiekcie prze ostatnie 2 miesiące pracowało około 6000 ludzi a w
procesie żąda się odszkodowania zarówno przez Tepco jak i przez rząd.
Jednakże wielu jest zatrudnionych przez przedsiębiorców
podwykonawców.
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oraz przez

W ubiegłym miesiącu inny sąd nakazał Tepco wypłatę odszkodowania aby
wypłacić środki rodzinie ewakuowanej Hamako Watanabe, która zabiła się po
tym kiedy zmuszono ją do opuszczenia domu z powodu radioaktywnego skażenia.
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-29041403

SOMALIA, Rząd kraju zaproponował amnestię dla bojowników islamskiego
ugrupowania al-Shabab, pośród braku informacji czy jej przywódca przeżył
ataki lotnictwa amerykańskiego
Zgodnie z oświadczeniem bojownicy nie poniosą konsekwencji jeśli poddadzą
się w ciągu następnych 45 dni.
Oferta wydaje się być wykorzystaniem sytuacji kiedy naloty osłabiły alShabab, informują analitycy.
Członkowie al-Shabab nie podali informacji czy ich przywódca Abdi Godane
przeżył.
Atak powietrzny miał miejsce gdy A. Godane jechał w konwoju na południu
kraju w rejonie Lower Shabelle.
Świadkowie poinformowali, że po ataku wylądowali żołnierze amerykańscy i
zabrali dwa ciała po ostrej walce, poinformowały BBC źródła somalijskie
Abdullahi Abdi.
Ugrupowanie al-Shabab jest pod presją wojskową nie tylko z powodu ataku
powietrznego sił amerykańskich. Unia Afrykańska i siły rządowe rozpoczęły
ofensywę w celu odzyskania zajętego terytorium.
Al-shab na skutek ofensywy utraciło kontrole nad 4 miastami w minionym
tygodniu, tymczasem siłu UA kierują się w stronę miasta Barawe - głównej
bazy bojowników.
We wtorek rzecznik al-Shabab Abu Mohammed powiedział agencji AP, że w
wyniku ataku powietrznego sił USA około 240 km od stolicy Mogadishu zginęło
ich 6 bojowników.
Ugrupowanie al-Shabab przyłączyło się do Al-Kaidy w 2009 roku
Siły UA liczące 22 000 żołnierzy pomogły siłom rządowym Somalii odbić
główne miasta z rąk al-Shabab (których siły liczą co najmniej 5000
bojowników)

Kim jest Ahmed Abdi Godane?
Za jego głowę USA wyznaczyły 7 milionów dolarów
Przysiągł wierność Al-Kaidzie w 2009 roku
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Został głównym dowódcą al-Shabab po tyk jak w wyniku amerykańskiego ataku
powietrznego zginał jego poprzednik Aden Hashi Ayro w 2008 roku
Skazany na karę śmierci zaocznie za atak w 2008 roku w stolicy Somalilandu,
Hargeisa
Studiował w Sudanie i Pakistanie gdzie przyjął radykalne poglądy
Jak sam twierdzi walczył w Afganistanie
Uważa się go za dobrego mówcę i poetę
Jest również znany jako Abu Zubair
[Jego profil http://www.bbc.com/news/world-africa-29034409]
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-29044368

Jedyny hodowca ślimaków w Austrii
(Austria's only snail farmer)

http://www.bbc.com/news/business-29027461

2.IX

KRYZYS IRACKI, Amnesty International informuje, że ma nowe dowody na to, że
bojownicy Państwa Islamskiego dokonują „fali czystek etnicznych" przeciwko
mniejszościom w północnym Iraku

Zgodnie z jej wiadomościami ujawnionymi w postaci raportu we wtorek są
dowody na to, że bojownicy PI napadli na wioski i w okresie od 3 do 15
sierpnia zabili setki ludzi. Miało dojść do tego w rejonie Sinjar.
„Grupy mężczyzn i chłopców w tym dzieci w wieku 12 lat z obu wiosek
zajętych przez PI zostały uprowadzone a następnie zabite"- informuje
organizacja.
W poniedziałek Rada Praw Człowieka (United Nations Human Rights Council)
zgodziła się na rozmieszczenie specjalnej misji, której członkowie
poprowadzą śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych prawdopodobnie przez PI.
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Zastępca komisarza ds. praw człowieka Flavia Pansieri ostrzegła, że
bojownicy PI popełnili przestępstwa przeciwko, Chrześcijanom, Jazydom,
Turkmenon, oraz społecznościom: Shabak, Kaka'i, Sabean i Shia przez
brutalne prześladowanie.
Tymczasem według ostatnich raportów rozłoszczeni krewni porwanych przez
bojowników PI wdarli się siłą do budynku parlamentu w stolicy w Bagdadzie.
Policja do tłumienia zamieszek próbowała przywrócić spokój poinformowała
agencja France-Presse.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29026491

http://www.amnesty.org/en/news/gruesome-evidence-ethnic-cleansingnorthern-iraq-islamic-state-moves-wipe-out-minorities-2014-0

KRYZYS UKRAIŃSKI, Minister obrony Ukrainy oskarżył Rosję o rozpoczęcie
„wielkiej wojny" która może pochłonąć dziesiątki tysięcy ofiar
Tymczasem rozmowy w sprawie kryzysu pomiędzy stronami zaangażowanymi w
konflikt nie przyniosły rezultatu.
Przedstawiciele separatystów powiedzieli, że złagodzili swoje żądania
uzyskania pełnej niepodległości, informując rosyjskie media, że ubiegają
się o uzyskanie „specjalnego statusu" dla terenów, które zajmują na
Ukrainie.
Jeden ze starszych przedstawicieli strony ukraińskiej powiedział agencji
informacyjnej AFP, że celem Rosji jest „destabilizacja (Ukrainy) oraz
utworzenia lądowego korytarza do Krymu", półwyspu na południu, który został
zajęty przez Rosję w marcu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29017736

1.IX
KRYZYS UKRAIŃSKI, Wojska rządowe wycofały się z lotniska w mieście
Ługańsku, po całonocnych walkach z prorosyjskimi separatystami, informują
przedstawiciele armii

Przedstawiciele służb bezpieczeństwa poinformowali, że zostali zaatakowani
przez kolumnę rosyjskich czołgów.
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Ukraińska agencja informacyjna UNIAN zacytowała starszego przedstawiciela
armii, który powiedział, że w ciągu ostatnich walk w rejonie Doniecka
schwytano 680 żołnierzy Ukraińskich.
Raporty mówią o atakach na ukraińską jednostkę patrolującą na Morzu
Azowskim w niedzielę w nocy.
Tymczasem przedstawiciele Ukrainy i Rosji przy współudziale przywódców
separatystów i międzynarodowych obserwatorów prowadzą rozmowy w Mińsku.
W spotkaniu tzw. grupy kontaktowej uczestniczą też przedstawiciele z
Organization for Security and Cooperation in Europe.
W międzyczasie minister energetyki powiedział, że Rosja i Ukraina zgodziły
się na przeprowadzenie rozmów 6 września w celu rozwiązania kryzysu
gazowego, informując, że UE musi jeszcze potwierdzić czy wyśle na nie
swojego przedstawiciela
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29009516

Polska uczciła 75 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej podczas
uroczystości złożenia wieńców w Gdańsku

Nazistowskie Niemcy najechały na Polskę 1 wrześnie 1939 roku rozpoczynając
ostrzał Gdańska. Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom dwa
dni później.
Prezydenci Polski i Niemiec Bronisław Komorowski oraz Joachim Gauck oddadzą
hołd ofiarom wojny oraz spotkają się z młodymi Polakami i Niemcami.
Premier Donald Tusk złożył wieniec przed pomnikiem polskich ofiar II wojny
światowej o godzinie 04:45 (02:45 GMT)
Tego dnie 75 lat temu o 4:45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein, który
zacumował podczas przyjaznej wizyty w porcie wolnego miasta Danzig obecnie Gdańska, ostrzelał mały polski posterunek na półwyspie
Westerplatte. Równocześnie tysiące niemieckich żołnierzy przekroczyło
polską granicę. Rozpoczęła się druga wojna światowa.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-29009120

Dziewczyna mająca trzech biologicznych rodziców
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(The girl with three biological parents)

http://www.bbc.com/news/magazine-28986843
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