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31.VII
Palestyńskie dziecko zostało spalone podczas ataku zorganizowanego
najprawdopodobniej przez żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu,
informuje policja Izraela
18-letni chłopiec zginął w domu rodzinnym w mieście Duma podczas nocnego
ataku. Jego rodzice i czteroletni brat zostali ranni.
Atakujący napisali sprayem na dwóch domach, które zostały podpalone słowo
„zemsta" po hebrajsku.
Premier Izraela nazwał atak „karygodnym i przerażającym".
Przedstawiciele Organizacji Wyzwolenia Palestyny (Palestine Liberation
Organisation), która jest nadrzędnym ciałem w stosunku do władz Palestyny
na Zachodnim Brzegu Gazy poinformowali, ze to czyni rząd Izraela w „pełni
odpowiedzialnym za brutalne morderstwo" dziecka Ali Saad Dawabsa.
Ich zdaniem to „bezpośrednie konsekwencje dekad bezkarności, która wynika z
braku działania rządu w stosunku do terroryzmu, za który odpowiedzialni są
osadnicy.
Zdaniem policji atak miał motywy polityczne.
Obecnie odkąd Izrael rozpoczął okupację w 1967 roku Zachodniego Brzegu
Jordanu i Wschodniej Jerozolimy około 500 000 Żydów mieszka w 100
osiedlach. Osadnictwo jest uznawane za nielegalne zgodnie z międzynarodowym
prawem, ale Izrael to kwestionuje.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33729281

Miliony Rosjan zaciągnęły pożyczki w czasie ekonomicznego rozwoju, ale
teraz zmagają się z długami a prawo nie jest po ich stronie, informuje Oleg
Boldyrev z BBC
Zgodnie z Rosyjskim Biurem Kredytów (Russian United Credit Bureau)40
milionów Rosjan ma zaciągnięte pożyczki i kredyty hipoteczne.

Do czerwca 12,5 milionów z tych pożyczek nie było regulowanych przez co
najmniej miesiąc a w przypadku kolejnych 8 milionów okres regularnej spłaty
wydłużył się ponad trzy miesiąc.
Według Rosyjskiego Banku Centralnego dług publiczny na jedną osobę wzrósł z
jednego tryliona rubli (16.7 miliarda dolarów). Co najmniej 10% tej sumy
nie może być odzyskana przez banki.
W czasie lat rozwoju ekonomicznego historia kredytowa nie znaczyła nic.
Każdy kto miał zaciągnięte pożyczki mógł wziąć kolejne kredyty mając
nadzieję, że ureguluje poprzednie zobowiązania.
Nagle wszystko się skończyło. Po globalnym kryzysie w 2008 i sankcjach ze
strony państwa zachodnich przepływ pieniędzy się zmniejszył.
W 2014 roku przeciętna pożyczka dla jednej osoby wynosiła 54,600 rubli.
Teraz zadłużeni nie mogą dostać zbyt wiele pomocy. Są plany aby wprowadzić
możliwość ogłoszenia bankructwa. Ale najszybciej będzie to zrealizowane
dopiero w październiku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33717488

Kadyrow: Za „siłowników" na Ukrainie walczą najemnicy, którzy przyjechali z
Czeczenii
Zwierzchnik Republiki czeczeńskiej Ramzan Kadyrow oświadczył, że najemnicy
z Czeczenii, walczący po stronie „siłowników", wyjechali z republiki
jeszcze 15 lat temu.
(ź)
http://ria.ru/world/20150731/1155409406.html
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To są „najprawdopodobniej" szczątki samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych
lot MH370 powiedział BBC jeden z urzędników Australii odnośnie fragmentów,
które zostały znalezione na wyspie Reunion
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-33728658

Śmierć lwa Cecila w Zimbabwe: USA zbada polowanie, w którym brał udział
Walter Palmer
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33727540

Wirus HIV może zostać wywabiony z ukrytych miejsc w organizmie dzięki
wykorzystaniu leku przeciwko rakowi, informują naukowcy
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-33720325

30.VII
Wielka Brytania nie stanie się "bezpiecznym niebem" dla emigrantów w
Calais, ostrzegł premier Wielkiej Brytanii po tym jak setki ludzi podjęły
próby przedostania się do kraju przez tunel pod kanałem La Manche
D. Cameron poinformował, że nielegalni emigranci będą usuwani ze
Zjednoczonego Królestwa.
Premier przemówił po tym jak ludzie trzecią noc z kolei zgromadzili się
prze ogrodzeniu wokół terminala przy Kanale La Manche.
W tym tygodniu ponad 3500 ludzi próbowało dostać się do terminala. Kilkaset
osób w nocy w środę eskortowała francuska policja - była to trzecia próba
sforsowania terminala.
Po dniu rozmów w Paryżu i Londynie w jaki sposób zabezpieczyć wejście d o
tunelu i po rozmieszczeniu policji determinacja emigrantów z Calais wydaje
się niezmieniona.
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Ludzie tacy jak Jamal - Etiopczyk przybyli w środę rano. Według jego
relacji w większość swojego dorosłego życia spędził w etiopskiej armii. 10
dni płynął przez Morze Śródziemne i przekroczył granicę sześciu
europejskich krajów, aby dotrzeć do Calais.
Do ciągłych prób sforsowania kanału dochodzi pomimo śmierci Sudańczyka w
wieku 25-30 lat, który we wtorek został najprawdopodobniej zmiażdżony przez
ciężarówkę. Dziewięcioro ludzi zginęło podczas próby przekroczenia kanału w
ubiegłym miesiącu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-33713268

Rosja użyła prawa weta w ONZ, aby zablokować projekt rezolucji
ustanawiającej powołanie międzynarodowego trybunału w sprawie katastrofy
samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych MH17 w lipcu 2014 roku
Jako jedyna spośród 15 członków Rady Bezpieczeństwa (Angola, Chiny i
Wenezuela wstrzymały się od głosu) ONZ Rosja wyraziła swój sprzeciw, co
spotkała się z powszechnym potępieniem.
Samolot Malezyjskich Linii Lotniczych z Amsterdamu do Kuala Lumpur rozbił
się na Ukrainie w wyniku czego zginęło 298 osób.
Prorosyjscy separatyści zaprzeczyli, że odpowiadają za zestrzelenie
samolotu.
Kraje zachodnie i Ukraina twierdzą, że jest dowód na to, że samolot został
zniszczony przez dostarczone przez Rosję rakiety przeciwlotnicze Buk- Rosja
zaprzecza.
Malezja domaga się powołania międzynarodowego trybunału w celu osądzenia
winnych zestrzelenia. Popiera ich Holandia, której narodowości było 196
pasażerów. Moskwa oskarża Kijów o spowodowanie katastrofy.
Podczas zgromadzenia ONZ Rosja zaproponowała alternatywne rozwiązanie, w
którym nie będzie zaangażowany trybunał, ale wezwała do międzynarodowego
śledztwa.
Ostateczny raport dotyczący przyczyny katastrofy autorstwa Dutch Safety
Board (Holenderską Komisję ds. Bezpieczeństwa) zostanie opublikowany w
październiku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33710088
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Zdaniem władz Malezji jest „za wcześnie" aby spekulować czy szczątki
wyrzucone przez Ocean Indyjski i znalezione na Wyspie Reunion należą do
zaginionego samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych MH370
Lot MH370 Boeing 777 jest jedynym samolotem, który zaginął nad oceanem.
Na pokładzie samolotu, który zniknął z radarów w marcu 2014 roku było 239
osób.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33714780

W Stanach Zjednoczonych ubóstwo i wyzysk powodują, że tysiące dzieci
trafiają na margines z którego bardzo trudno się wydostać
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33710224

W Indiach dokonano egzekucji Yakub Memona, który został skazany za
sfinansowanie zamachu bombowego w Bombaju w 1993 roku
W kilku eksplozjach, które miały być zemstą za zabicie
zamieszkach kilka miesięcy temu, zginęło 257 osób.

Muzułmanów w

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33713407

Poza naszym systemem słonecznym odkryto zorzę polarną nad brązowym karłem
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-33711161

Tam gdzie kiedyś żyli jaskiniowcy
(ź)
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http://www.bbc.com/travel/story/20150528-where-the-cave-dwellersonce-lived

W jaki sposób Internet reaguje na zabicie lwa Cecila w Zimbabwe
(ź)

http://www.bbc.com/news/blogs-trending-33694075

Strzaskane życie, które udało się odbudować
(ź)

http://www.bbc.com/capital/bespoke/story/20150717-a-fractured-lifereassembled/#

Przegląd Mediów: W Sieci, 27 lipca-2 sierpnia,
Repolonizacja hasło na dziś
Z Wojciechem Reszczyńskim rozmawia Andrzej R. Potocki
Zdaniem dziennikarza, publicysty i medioznawczy: „Nie ma polskiej klasy
kapitalistycznej poza uwłaszczoną byłą komunistyczną nomenklaturą, a
większość majątku należy do zagranicznych właścicieli".
Na pytanie dziennikarza tygodnika „W sieci" A. Potockiego dotyczące
własności i wyprzedaży polskich mediów, po 1989 roku W. Reszczyński
odpowiada.:
„[...] Są różne szacunki, ale ogólnie mówi się, że ten majątek został
sprzedany za ok 10 proc. jego realnej własności". Sprzedawano również media
- tytuły prasowe. Tym zajmowała się Komisja Likwidacyjna, która cały
olbrzymi majątek po RSW Prasa wystawiła pod młotek. RSW to były nie tylko
tytuły prasowe, lecz również drukarnie, budynki, grunty i inne aktywa[...]
Ogólnie na konto skarbu państwa trafiły 73 mln zł. Była to największa
prywatyzacja prasy w Europie Środkowej, za śmiesznie niską sumę[...] RSW
Prasa była komunistycznym koncernem, monopolistą na ówczesnym rynku
prasowym i poprzez jej prywatyzację weszły do Polski zachodnie koncerny.
Pierwszym był francuski - Roberta Hersanta, który przejął m.in.
"Rzeczpospolitą"[...] W 1994 roku Hersant wycofał się z rynku polskiego. W
jego miejsce wszedł niemiecki koncern Neue Passauer Press (obecnie
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PolskaPress)[...] Od tego czasu Niemcy mają w naszym kraju dominującą
pozycję na rynku, jeśli chodzi o prasę regionalną czy lokalną[...]
Skupiają co najmniej 95% rynku prasy regionalnej i lokalnej.
Andrzej P. Potocki: Dlaczego wybrano taki rodzaj prywatyzacji?
W. Reszczyński: Była to realizacja programu ekonomicznego Geofreya Sachsa i
międzynarodowego spekulanta finansowego George'a Sorosa, którzy do
wykonania tego planu wytypowali komunistycznego ekonomistę Leszka
Balcerowicza. Polskę podporządkowano interesom Międzynarodowego Funduszu
Walutowego. Celem w sektorze medialnym stała się likwidacja monopolisty RSW
i wprowadzenie w to miejsce kapitału zagranicznego. Ponieważ Polacy nie
mieli kapitału, a państwo wykazywało całkowitą bierność w tej kwestii
wszystko szło pod młotek: zakłady przemysłowe i tytuły prasowe - zgodnie z
ideą, że kapitalizm, gospodarka wolnorynkowa rozwiąże wszystkie nasze
problemy. I tak jest do dziś. W miejsce komunizmu jest kapitalizm, ale nie
ma polskiej klasy kapitalistycznej poza uwłaszczoną nomenklaturą, a
większość majątku należy do zagranicznych właścicieli.
Na pytanie dziennikarza tygodnika odnośnie polityki prowadzonej w stosunku
do mediów W. Reszczyński odpowiada:
„Przeważająca część prasy regionalnej i lokalnej znalazła się w rękach
niemieckich. Zresztą w mediach elektronicznych sytuacja wyglądała podobnie.
Związane z „Gazetą Wyborczą i warszawską Unią Wolności Radio Zet [...]oraz
cieszące się wsparciem krakowskiej Unii Wolności Radio RMF FM [...] również
trafiły do zagranicznych właścicieli[...]Po latach nastąpiły typowe dla
rynku prasowego przemiany własnościowe, których efektem było przejęcie
przez Francuzów Radia Zet, a RMF przez niemiecki koncern Bauer Media
Investment GmbH.”

29.VII
Turcja i Stany Zjednoczone tworzą „bezpieczną strefę" w Syrii, która jest
próbą Ankary mającą na celu powstrzymanie Kurdów przed utworzeniem swojego
własnego terytorium, powiedział BBC przywódca partii prokurdyjskiej HDP
Selahattin Demirtas
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33698659

Podczas próby wejścia do tunelu pod Kanałem La Manche zginął człowiek
(ź)
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http://www.bbc.com/news/uk-33699141

Harcerze w powstaniu warszawskim w 1944 roku
(ź)

http://www.bbc.co.uk/programmes/p02xnbgv

Amerykański dentysta Walter Palmer żałuje, ża zastrzelił lwa Cecila w
Zimbabwe
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33695872

22 lipiec (środa) – 28 lipiec (wtorek) 2015

28.VII
Nie ma możliwości zawarcia pokoju z Kurdami - informuje premier Turcji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33689660

Tunel pod Kanałem La Manche; 2000 emigrantów próbowało dostać się na drugą
stronę
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33689473

Proces w Libii; Syna Kadaffiego został skazany za śmierć za popełnienie
zbrodni wojennych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-33688391
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Co powoduje, że kobiety popełniają akty terroru – pisze Bridget Kendall
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-33600267

Lew Cecil w Zimbabwe; Amerykański dentysta został oskarżony o zabicie
zwierzęcia
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33695872

Wypadek statku kosmicznego Virgin Galactic wydarzył się z powodu błędu
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-33690446

24.VII
Rząd w Turcji informuje, że jego siły zbombardowały cele Państwa
Islamskiego w Syrii
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33646314

Dramat emigrantów na Morzu Śródziemnym; Kilkadziesiąt osób utonęło u
wybrzeży Libii
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-33645030
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W jaki sposób Chiny walczą o wpływy w Afryce, Andrew Harding
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-33643385

Policja w Korei Południowej aresztowała mężczyznę oskarżonego o dokonywanie
gróźb online, w których miał zabić amerykańskiego ambasadora w Seulu
informuje agencja Yonhap
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33647386

Australijczyk Adam Brookman powraca z Państwa Islamskiego z Syrii do kraju
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-australia-33647183

Szczepionka przeciwko malarii ma „zielone światło"
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-33641939

Prezydent Barack Obama przyznaje, że prawo związane z posiadaniem broni
jest jego największym powodem do frustracji
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33646704

W zbiorze planet zarejestrowanych przez teleskop Keplera z NASA znajduje
się obiekt bardzo podobny do Ziemi
Kepler-452 orbituje wokół swojej gwiazdy chociaż jego promień jest o 60%
większy.
Zdaniem naukowców jest to planeta podobna do Ziemi.
John Grunsfeld z NASA nazwał obiekt jako Ziemia 2.0.
Znajduje się 1400 lat świetlnych od Ziemi.
Nowy obiekt przypomina Ziemię podobnie jak Kepler-186f
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-33641648

23.VII
W parlamencie greckim przyjęto drugi plan reform
Oznacza to, że kraj może rozpocząć negocjacje w sprawie kolejnej pożyczki w
wysokości 86 miliardów euro.
W czasie debaty poza parlamentem trwały demonstracje. Część z nich miała
gwałtowny przebieg w postaci starć z policją przy użyciu koktajli Mołotowa.
Podczas głosowania 230 posłów opowiedziało się za, 63 było przeciw i pięciu
było nieobecnych
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33631751

Na społeczeństwa w Liberii jest wywierany nacisk, aby zgodziły się na
sprzedaż swoich ziem w celu przygotowania ich pod uprawę palm olejowych,
informują działacze
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Przedstawiciele Global Witness informują, że wśród mieszkańców kraju
zdarzyły się przypadki pobić i aresztowań za odmowę i działacze domagają
się rządowego śledztwa.
Grupa informuje, że koncern, który stoi za projektem plantacji - Golden
Viroleum (GVL) próbował przygotować oczyszczanie terenu podczas ostatniej
epidemii Ebola.
Przedstawiciele GVL informują, że wtedy podpisano tylko wstępne umowy.
Olej palmowy jest globalnym działem przemysłu przynoszącym miliardowe
dochody, prawie każdy główny producent żywności używa jego produktów.
Olej stał się kamieniem węgielnym dla rozwoju Liberii i kraj rozwija się
dzięki temu, że w Liberii jego produkcja jest najtańsza.
W 2010 roku rząd Liberii zgodził się na dzierżawę GLV 544 000 akrów ziemi
pod jego uprawę na 60 lat.
Przedstawiciele Global Witness informują, że GVL dramatycznie zwiększa
swoje działania w Liberii co miało miejsce podczas ubiegłorocznej epidemii
Ebola poprzez oczyszczanie tysięcy akrów lądu podczas gdy społeczność kraju
była zajęta walką z wirusem.
W maju doszło do gwałtownych protestów na plantacji GVL. Protestujący na
pd-wch kraju wzięli kilku zakładników, zanim uwolniła ich policja.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-33631848

Według raportu z Nigerii na stacje autobusowe w mieście Gombe na północy
kraju spadły co najmniej dwie bomby
W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 29 osób, poinformował Czerwony Krzyż
agencję Reuters.
W ubiegłym tygodniu w Gombe na targowisku zginęło co najmniej 49 osób. O
atak oskarża się ugrupowanie Boko Haram.
Tymczasem do ataku w środę nie przyznało się jak dotąd żadne ugrupowanie
chociaż Boko Haram obierała już za cel ataku przystanki autobusowe.
Kilka godzin przed atakiem w Gombe zamachowcy samobójcy zdetonowali ładunki
w mieście Maroua w północnym Kamerunie. W ataku zginęło co najmniej 11 osób
a kilkadziesiąt zostało rannych.
Źródło lokalne poinformowało, że zamachowcami były dwie dziewczynki, które
byłe przebrane za żebraczki.
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Według Amnesty International od czasu rozpoczęcia powstania przez Boko
Haram w 2009 roku dotąd zginęło co najmniej 17 000 ludzi.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-33631744

Nowa runda konsultacji z Mistralem odbyła się na początku tego tygodnia w
Moskwie, gdzie omawiano szczegóły przyszłego porozumienia pomiędzy Francją
a Rosją, w szczegółach dotyczącego zwrócenia Rosji systemów łączności
montowanego na okrętach
Pierwszy okręt powinien był zostać przekazany FR jeszcze w październiku
2014 roku, drugi w 2015 roku.
Z powodu kryzysu na Ukrainie doszło do wstrzymania przekazania okrętów.
Francji grożą za to kary, o których wzmianka znalazła się w umowie
podpisanej pomiędzy obu krajami.
(ź)
http://ria.ru/world/20150723/1143526571.html

Wywiad DRL (Donieckiej Republiki Ludowej) informuje o przekazywaniu nowej
techniki ze strony władz Ukrainy związanej z uzbrojeniem w pobliżu linii
demarkacyjnej w Donbasie, pomimo oświadczenia ukraińskiego prezydenta
dotyczącego stworzenia zdemilitaryzowanej strefy i zaniechania dostarczania
nowego uzbrojenia, oświadczył Eduard Basurin - zastępca dowódcy sztabu
powstańców DRL
Według jego informacji, w ciągu minionej doby w rezultacie ostrzałów ze
strony ukraińskiej zostało rannych dwóch ochotników.
(ź)
http://ria.ru/world/20150723/1143656369.html

Epidemia wirusa Mers silnie wpływa na gospodarkę w Korei Południowej
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-33618732
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Jedna bateria słoneczna statku kosmicznego „Sojuz" nie otworzyła się ale
nie wpłynęło to na pomyśle zadokowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
(ź)
http://ria.ru/space/20150723/1143532070.html

22.VII
Kryzys w Grecji: Parlament kraju przygotowuje się do drugiego głosowania w
sprawie przyjęcia reform
Jeśli posłowie przyjmą plan reform finansowych i sądowych Grecja będzie
mogła starać się o uzyskanie 68 miliardów euro od kredytodawców.
Parlament prawdopodobnie przegłosuje plan przy poparciu głosów opozycji.
W pierwszym głosowaniu 32 członków rządzącej Syrizy w tym były minister
finansów Yanis Varoufakis zagłosowało przeciwko planom reform.
W ten sposób liczba głosów w koalicji premiera Alexisa Tsiprasa zmniejszył
się do 123 niewiele ponad niezbędne minimum, które wynosi 120 głosów.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy potwierdził, że w poniedziałek Grecja nie
ma zaległości w płatnościach. Swoje zobowiązanie wobec MFW w wysokości
2,05 miliardów euro i kolejne w wysokości 4,2 miliardy euro w stosunku do
Europejskiego Banku Centralnego Grecja spłaciła najprawdopodobniej z
funduszu krótkoterminowego kredytu - 7 miliardów złotych, który został
udzielony przez państwa UE.
Kolejna rata zobowiązań greckich przypada na 20 sierpnia kiedy państwo musi
zapłacić 20 sierpnia - 3,2 miliarda dla EBC i 1,5 miliarda dla MWF we
wrześniu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33616177

Wybory w Burundi, Trwa liczenie głosów podczas utrzymującego się napięcia
ze względu na decyzję prezydenta Pierre Nkurunziza, aby startować po raz
trzeci z rzędu
Jak dotąd policzono trzy czwarte głosów spośród 3,8 milionów uprawnionych
po nocy z poniedziałku na wtorek w czasie której miały miejsce wypadki
ostrzelania i eksplozji podczas której zginęło 2 osoby.
W poniedziałek zginęło 2 policjantów w stolicy kraju Bujumbura. Wcześniej
na drodze znaleziono ciało członka opozycji.
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-33619039

Światowy Bank obiecał 2,1 miliarda dolarów pomocy w celu odbudowania
północno-wschodnich części Nigerii ogarniętych walkami z bojownikami
ugrupowania Boko Haram, poinformował prezydent Muhammadu Buhari
Pomoc będzie miała postać nieoprocentowanej przez pierwszych 10 lat
pożyczki.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-33617311

W wyniku lotniczego ataku sił amerykańskich został zabity Muhsin al-Fadhli
kuwejcki przywódca Khorasan Group, odgałęzienia Al-Kajdy, która działa na
terenie Syrii
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33617316

Na uniwersytecie w Birmingham znaleziono najstarsze fragmenty Koranu
Według datowania metodą węgla znaleziony manuskrypt ma 1370 lat.
Muzułmański tekst przeleżał nierozpoznany w bibliotece przez prawie 100
lat.
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-33436021

Podróż po „dachu" Norwegii
(ź)

http://www.bbc.com/travel/story/20150527-driving-the-roof-of-norway
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15 lipiec (środa) – 21 lipiec (wtorek) 2015

21.VII
Turecki premier Ahmet Davutoglu obiecał wzmocnić bezpieczeństwo wzdłułż
granicy z Syrią po tym kiedy 30 osób zostało zabitych w wyniku wybuchu
bomby w mieście Suruc
Śledczy uważają, że detonacja bomby została dokonana przez kobietę
zamachowca z Państwa Islamskiego.
Eksplozja wywołała gwałtowne protesty w Istanbule podczas których policja
użyła armatek wodnych, gazu łzawiącego i kul gumowych.
Wybuch bomby spowodował ofiary wśród grupy młodych działaczy, którzy
chcieli przekroczyć granicę z Syrią, żeby pomóc w odbudowie miasta Kobanae.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33604691

Międzynarodowy Fundusz Walutowy potwierdził, że Grecja uregulowała dług w
wysokości 2,05 miliarda euro i nie ma opóźnień w płatnościach
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33602003

Ministrom UE nie udało się uzgodnić w jaki sposób rozlokować 40 000
emigrantów, którzy przybyli do Włoch i Grecji
Na spotkaniu w Brukseli uzgodniono w jaki sposób zająć się umieszczeniem 32
000 osób w październiku.
Co do rozlokowania pozostałych decyzja zostanie podjęta do końca roku,
informują urzędnicy.
W tym roku uciekając przed wojną i ubóstwem około 150 tysięcy emigrantów
przybyło różnymi drogami do Europy

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33602021
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Coroczny raport obrony Japonii krytycznie ocenia chińskie zabiegi
zmierzające do budowania sztucznych wysp na morzu na terenach, których
przynależność terytorialna jest dyskutowana
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33605210

14-letni piłkarze afrykańscy są przewożeni do Azji gdzie zmusza się ich do
podpisania kontraktu, informuje BBC
Sześciu gra w klubie Laosu Champasak United po tym jak przewieziono tam 23
niepełnoletnich zawodników z Afryki Zachodniej do nie zarejestrowanej
akademii piłkarskiej w lutym, wykazało śledztwo przeprowadzone przez BBC.
Regulacje FIFA zakazują dokonywania transferów zawodników do zagranicznych
klubów przed osiągnięciem przez nich 18 roku życia.
Jedna z organizacji pozarządowych Culture Foot Solidaire szacuje, że
każdego roku z Afryki Zachodniej wywozi się 15 000 tysięcy młodocianych
piłkarzy - wielu z nich nielegalnie.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-33595804

W Burundi trwają wybory prezydenckie - obecny prezydent Pierre Nkurunziza
ubiega się o wybór na trzecią kadencję
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-33590991

U 18-letniej Francuzki wirus HIV jest w stanie remisji pomimo nie brania
leków przeciwko niemu przez 12 lat
Kobieta urodziła się w 1996 roku i została zakażona wirusem HIV od swojej
matki.
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W wieku trzech lat otrzymała cztery leki przeciwko retrowirusom. Ale kiedy
miała prawie sześć lat rodzina podjęła decyzję o zaprzestaniu leczenia.
Dwanaście lat później poziom wirusa we krwi jest zbyt mały, aby można go
było wykryć, ale zdaniem lekarzy może to ulec zmianie.
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-33542749

20.VII
Greckie banki po trzech tygodniach są znowu otwarte
Ateny uniknęły opuszczenia strefy euro osiągając porozumienie w sprawie
przeprowadzenia reform i niewypłacalności.
Część ograniczeń jednak zostanie zachowana w tym uniemożliwienie transferów
pieniędzy za granicę. Zostanie również podniesiony podatek VAT.
Tymczasem Niemcy poinformowały, że są gotowe na dalsze kwestie związane z
kredytowanie Grecji.
Od poniedziałku dzienny limit ilości pobranej gotówki z bankomatów wynosi
420 euro co spowoduje, że Grecy nie będą musieli codziennie strać w
kolejkach.
Pomimo otwarcia banków problem finansowy w kraju pozostaje. Bezrobocie jest
bardzo wysokie a grecka recesja jest porównywalna do największych kryzysów
ekonomicznych jak np. Wilki Kryzys w USA w 1929 roku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33590334

Co najmniej ośmiu afgańskich żołnierzy zostało omyłkowo zabitych podczas
ataku amerykańskiego ataku powietrznego na punkt kontrolny w Logar
prowincji na południe od Kabulu
W Afganistanie znajduje się 10 000 żołnierzy amerykańskich, którzy trenują
i doradzają siłom afgańskim.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33591124

Kilkadziesiąt osób zostało zabitych w ataku terrorystycznym w Turcji
(ź)
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http://www.welt.de/politik/article144224534/Dutzende-Tote-beiTerroranschlag-in-der-Tuerkei.html
http://www.interfax.ru/world/454801

FRANCJA, Hodowcy blokują obwodnicę w Caen w proteście przeciwko niskim
cenom produktów rolnych
(ź)
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/07/20/les-eleveursexcedes-bloquent-le-peripherique-de-caen_4690596_1656968.html

Pentagon podejrzewa Rosję o wysłanie w kosmos „satelity zabójcy"
(ź)
http://www.interfax.ru/world/454789

Kuba i Stany Zjednoczone formalnie przywróciły stosunki dyplomatyczne
pomiędzy obu krajami
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33590417

Zobacz w jaki sposób powstaje karaluch cyborg
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20150717-watch-how-a-cyborgcockroach-is-created

19.VII
Seria zamachów w niedzielę była wymierzona w samochody należące do władz w
Gazie, również w osoby reprezentujące grupę bojowników Hamasu
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33585847

Wielka Brytania pomoże zniszczyć Państwo Islamskie, powiedział Stanaom
Zjednoczonym premier David Cameron
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-33584548

Południowokoreański szpieg popełnił samobójstwo w atmosferze skandalu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-33584699

Dlaczego Pluton został wyłączony z klubu planet?
(ź)
http://www.bbc.co.uk/guides/z29qxsg

18.VII
Krwawy zamach w Iraku, Bomba umieszczona w samochodzie i zdetonowana na
zatłoczonym targowisku w mieście Khan Bani Saad na północ od Bagdadu zabiła
120 osób i zraniła co najmniej 130
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33577817

Kryzys w Grecji, Zdaniem byłego ministra finansów Yanis Varoufakisa:
„reformy zakończą się porażką"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33578778
POLSKI PORTAL 1-31 lipiec 2015

21

nr 7(28)

Siły specjalne w Arabii Saudyjskiej aresztowały 451 osób podejrzanych o
przynależność do ugrupowania bojowników Państwa Islamskiego, informują
władze
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33581052

Królowa brytyjska w nazistowskim pozdrowieniu, Pałac rozczarowany
publikacją tabloidu Sun, który przedstawił materiał sprzed ośmiu dekad
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-33578174

Zamach w Chattanooga: Z powodu obrażeń zmarła piąta ofiara ataku na obiekty
wojskowe w stanie Tennessee, informują media amerykańskie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33580151

17.VII
Kryzys grecki, Niemiecki parlament w głosowaniu podejmie decyzję cze
wyrazić zgodę na negocjacje w sprawie pomocy dla zadłużonego kraju i
przekazać trzecią transze pomocy w wysokości 86 miliardów euro
Niemcy są jednym z kilku państw eurolandu, które muszą dać zielone światło
zanim program pomocy zostanie uruchomiony.
Greccy parlamentarzyści zgodzili się w czwartek na przyjęcie trudnych
reform dla Grecji. Jednak rząd stracił swoją większość.
Głosowanie w niemieckim parlamencie nastąpi kilka godzin po tym , jak
podjęto decyzję, że greckie banki zamknięte prawie trzy tygodnie temu
zostaną powtórnie otwarte w poniedziałek.
Jednak ograniczenia w możliwości pobierania gotówki z bankomatów w
wysokości 60 euro dziennie będą zdejmowane stopniowo, informują władze.
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Nieco wcześniej ministrowie strefy euro wyrazili zgodę na udzieleni
pożyczki pomostowej w wysokości 7 miliardów euro, aby Grecja nie utraciła
płynności finansowej.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33560366

Amerykańska policja przeszukała dom 24-letniego Mohammad Youssuf
Abdulazeeza, który został zabity po tym kiedy zastrzelił czterech Marines w
Chattanooga, Tennessee
Atak na dwa punkty amerykańskiej marynarki w czwartek rano jest obiektem
śledztwa i jest traktowane jako „akt terroru wewnętrznego" (act of domestic
terrorism) poinformował prokurator okręgowy.
FBI podało, że nie wiadomo co było motywem czynu dla Mohammad Youssuf
Abdulazeeza. Zdaniem biura nie ma poszlak, które wskazywałyby, że
Abdulazeez był powiązany z jakąkolwiek międzynarodową organizacją
terrorystyczną albo, że w zamach był zaangażowany ktoś z zewnątrz
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33562479

PRZEGLĄD MEDIÓW-OPINIE
Jan Sowa l.39 doktor habilitowany kulturoznawstwa i doktor socjologii
udzielił wywiadu Grzegorzowi Wysockiemu dziennikarzowi Wirtualnej Polski

W udzielanym wywiadzie wywiadzie poznajemy ocenę aktualnej polskiej
rzeczywistości. Profesr podaje również receptę w jaki sposób zaradzić na
pogłębijący się kryzys w Polsce.

Autor książki pt." „Inna Rzeczpospolita jest możliwa” wskzuje na jego
zdaniem zły odczyt wzrostu PKB,
który nie przekłada się na wzrost płac:
"PKB to czysto formalna i bardzo ogólna miara, mówi tylko, ile pieniędzy
przepłynęło w danym roku przez gospodarkę, ale już nic na temat tego, gdzie
te pieniądze płyną. "[...]
"My, zwykli ludzie, możemy zarobić tyle samo, co w zeszłym roku albo nawet
mniej, ale jeśli w tym samym czasie Kulczyk pomnoży obroty swoich firm, a w
związku z tym również swój zysk o ileś tam miliardów to PKB wzrośnie. Czy
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coś z tego wynika dla kogokolwiek z nas, że Kulczyk jest bogatszy? Nic,
kompletnie nic. "

J. Sowa w negatywny sposób odnosi się do określenie elit politycznych:
"Ikoną tej indolencji jest dla mnie Adam Michnik, który spędza wieczór
wyborczy z prywatną grupą lobbingową Lewiatan odpowiedzialną w dużej mierze
za prekaryzację warunków pracy w Polsce, a krytyków III RP nazywa
„nieodpowiedzialną gówniarzerią”. Taka postawa już się mści, a będzie moim
zdaniem jeszcze gorzej, bo elity nadal są skrajnie głupie. "

Porównując sytuację w Polsce do kryzysu greckiego tłumaczy, że: "[...] w
Polsce jest dzisiaj gorzej niż w Grecji.
[...]Mimo lat kryzysu i zapaści gospodarczej pensje i emerytury w Grecji są
wciąż wyższe niż we wspaniale rozwijającej się, ponoć, Polsce. Zarówno w
liczbach absolutnych, jak i relatywnych – Grekom żyje się nawet dzisiaj
przeciętnie lepiej niż Polakom. Mamy oczywiście inne problemy niż w Grecji,
ale są one gigantyczne. Tylko jeszcze ich nie widać. Natomiast za 1-2
dekady czeka nas Armagedon. Weźmy piramidę finansową zwaną ZUS-em.
Prognozowane emerytury mają być żałośnie małe – szacuje się, że dla mojego
pokolenia, ludzi urodzonych w latach 70. XX wieku wskaźnik zastąpienia
będzie się wahał w okolicach 20-30 proc., czyli po kilku dekadach ciężkiej
pracy dostaniemy około 1 tys. złotych lub nawet mniej, jeśli ktoś był przez
dłuższy czas prekariuszem. Co gorsza, w systemie nie ma w ogóle pieniędzy
na świadczenia dla nas. Świadczenia dla dzisiejszych emerytów są
obsługiwane z wpłat osób pracujących. Już teraz mamy deficyt, ale sytuacja
będzie się tylko pogarszać, negatywna dynamika demograficzna i emigracja
działają tu silnie na niekorzyść."

Na pytanie odnośnie różnic pomiędzy polską prawicą i konserwatystami uważa,
że nie trzeba poszukiwać wzorców polskości gdyż to III RP jest przykładem
ich realizacji."Nierówności, ciężka, niewolnicza praca, fortuny nielicznych
zbijane na wyzysku mas, pogarda zadowolonych z siebie elit dla
przeciętnego, biednego człowieka, podrzędna, peryferyjna pozycja naszego
kraju w międzynarodowej wymianie gospodarczej, mafie i układy grup interesu
niszczących dobro wspólne dla swoich partykularnych korzyści, kolaboracja
kompradorskich elit z obcymi siłami przeciw własnemu społeczeństwu,
niewydolność instytucji państwowych – to wszystko jest więcej niż polskie.wyjaśnia"

Jego zdaniem rozwiązaniem problemów może być m.in. minimalny dochód, który
będzie zagwaratowany dla każdego. "- Minimalny dochód gwarantowany to nie
mrzonki. Mogłoby to być 1000 zł. Jednocześnie likwidujemy ulgi podatkowe,
KRUS, przywileje dla górników czy policjantów. Minimalny dochód
gwarantowany dla każdego Polaka, czyli te 1000 zł, otrzymywałby również
Kulczyk, Czarnecki i prezesi banków."
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Autor "Innej Rzeczpospolitej" uważa, że program zaproponowany przez L.
Balcerowicza de facto był autorstwa [...]dwóch amerykańskich ekonomistów,
Jeffreya Sachsa i Davida Liptona. Przywieźli go do Polski w lecie 1989 i
przedstawicieli rządowi Mazowieckiego, który zdecydował się wprowadzić go w
życie. "

J. Sowa Kolejno przeciwstawia się ukrytym przepływom pieniędzy od ludzi
najbiedniejszych do klasy średniej i do bogatych.

Na pytanie autora wywiadu jakie środki ma na myśli, odpowiada: "Różnego
rodzaju ulgi podatkowe. Państwo dopłaca do kredytów hipotecznych. Do kogo
idą te pieniądze? Do osób, które już mają zdolność kredytową. Dlaczego
państwo nie buduje mieszkań komunalnych, które byłyby dostępne również dla
tych, którzy nie mają tej zdolności kredytowej? Dodatkowe korzyści:
uproszczenie całego systemu, likwidacja wszystkich mechanizmów nadzoru i
kontroli. "

Profesor jest przeciwny istnieniu: specjalnych przywilejów dla górników,
policjantów, jest za likwidacją KRUS, ulg podatkowych. -"Jestem zdania, że
pomoc socjalna powinna być uzależniona od jednej rzeczy – sytuacji
materialnej. To, że biedna osoba na wsi dostaje pomoc od państwa, a nie
dostaje jej biedna osoba w mieście, jest niesprawiedliwe. Nie chodzi o to,
żeby odebrać tej osobie biednej na wsi pieniądze. To nie jest ten argument,
że to wszystko z haraczy przedsiębiorców. Oczywiście, biednym na wsi także
należy się pomoc."

Na pytanie skąd wziąć środki na dochód gwarantowany tłumaczy:"- Minimalny
dochód gwarantowany to nie mrzonki. Mogłoby to być 1000 zł. Jednocześnie
likwidujemy ulgi podatkowe, KRUS, przywileje dla górników czy policjantów.
Minimalny dochód gwarantowany dla każdego Polaka, czyli te 1000 zł,
otrzymywałby również Kulczyk, Czarnecki i prezesi banków. Nie tylko nas na
to stać, ale uważam, że wszystkim się to opłaci"
(ź)
http://wiadomosci.wp.pl/kat,141202,title,Jan-Sowa-w-Polsce-juz-dzisiajjest-gorzej-niz-w-Grecji,wid,17677359,wiadomosc.html

http://wiadomosci.wp.pl/kat,141202,title,Jan-Sowa-Rozwiazanie-problemowMinimalny-dochod-gwarantowany-dla-kazdego,wid,17677886,wiadomosc.html
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Niedźwiedzie polarne nie potrafią zaadaptować swoich zachowań tak, aby
skutecznie radzić sobie ze zmniejszającą się ilością pożywienia co jest
związane z występowaniem ciepłych okresów letnich w Arktyce
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-33551569

Szansa na to, aby powrócić do normalnej wagi po nabyciu otyłości jest tylko
w przypadku jednego na 210 mężczyzn i jednej na 124 kobiet, wskazują
badania
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-33551498

Czy chcesz aby twoja firma wiedziała w jakiej jesteś formie?
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-33261116

16.VII
Premier Grecji Alexis Tsipras koncentruje się na doprowadzeniu do
porozumienia w sprawie pomocy finansowej pomimo pogorszenia jeśli chodzi o
poparcie w parlamencie dla proponowanych, trudnych reform, poinformował
jego rzecznik
Gabriel Sakellaridis powiedział, że premier uzyskał aprobatę podczas
nocnego głosowania ,ale ponad 30 członków jego ugrupowania głosowało
przeciwko niemu.
Podczas głosowania 229 posłów było za a 64 przeciwko planom reform.
Taka sytuacja oznacza, że rząd stracił swoją większość, ale jest szansa, że
się utrzyma.
Ministrowie strefy euro będą dyskutować nad głosowaniem podczas wspólnej
konferencji.
Będą również rozważać udzielenie krótkoterminowego wsparcia finansowego
aby Grecja zachowała płynność finansową do czasu sfinalizowania kwestii
związanych z trzecią transzą pomocy.
Przeciwnicy pomocy zorganizowali marsze na ulicach Aten głównie o
charakterze pokojowym. Jednak jedna z grup obrzuciła policję butelkami z
benzyną, w odpowiedzi użyto gazu łzawiącego.
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Członkowie związków zawodowych, pracownicy urzędów i właściciele aptek w
środę zorganizowali strajk.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33546352
http://www.bbc.com/news/live/business-33480356

Porozumienie w sprawie irańskiego programu jądrowego:”99% świata wyraziło
zgodę”, informuje B. Obama prezydent USA
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33537634

Niemiecki sąd uznał 94-letniego, byłego strażnika nazistowskiego obozu
śmierci w Oświęcimiu za współwinnego zamordowania co najmniej 300 000
Żydów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33533264

Misja statku New Horizons: Na zdjęciach Plutona widać śnieżne góry
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-33543383

Roboty zabójcy: żołnierze, którzy nigdy nie śpią
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20150715-killer-robots-the-soldiersthat-never-sleep

Nowe Vegas na wschodzie?
(ź)

http://www.bbc.com/news/magazine-33283695
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15.VII
Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że trzecia transza pomocy dla
Grecji może być zagrożona i zaatakował plan pomocy wypracowany przez
przywódców strefy euro
Informuje, że dług publiczny kraju jest "wysoce niezrównoważony" i obecnie
trzeba wprowadzić kilka dodatkowych działań.
Zgodnie z sugestią należy odpisać część ogromnego długu Grecji.
Brak zgody pomiędzy MFW a europejskimi kredytodawcami był już wcześniej,
ale dopiero teraz ukazano go opinii publicznej.
Jeden ze starszych przedstawicieli MFW powiedział, że fundusz tylko wtedy
weźmie udział w pomocy związanej z trzecią transzą jeśli kredytodawcy
opracują „przejrzysty plan".
Do sytuacji doszło kilka godzin przed tym kiedy parlament grecki ma
przeprowadzić głosowanie nad przyjęciem bądź odrzuceniem reform
proponowanych prze państwa strefy euro jako warunek dla uruchomienia
trzeciej transzy pomocy.
W grę wchodzą m.in. wzrost opodatkowania i cięcia w wysokości płac, wobec
czego część posłów jest przeciwna.
Gracja jest winna 10% spośród całego zadłużenia MFW.
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-33531845

Amerykańscy konserwatyści potępiają porozumienie zawarte pomiędzy
światowymi mocarstwami a Iranem
Zgodnie z nim w zamian za ograniczenie działalności na polu rozwoju
technologii jądrowej mają zostać zniesione sankcje.
Amerykański kongres ma 60 dni na to, aby ustosunkować się do zawartego
porozumienia, chociaż prezydent Barack Obama zapowiedział, że zawetuje
każdą próbę zablokowania go.
Rząd Izraela silnie skrytykował porozumienie.
Negocjacje pomiędzy Iranem oraz sześcioma światowymi mocarstwami: USA,
Wielką Brytanią, Francją, Chinami, Rosją i Niemcami rozpoczęły się w 2006
roku.
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Prezydent B. Obama powiedział, że zgodnie z porozumieniem Iran został
zobligowany do:
- usunięcia dwóch-trzecich zainstalowanych wirówek i przekazania je pod
kontrolę międzynarodową
- pozbycia się 98% wzbogaconego uranu,
- jeśli porozumienie zostanie złamane sankcje zostaną przywrócone,
- na to, aby na stałe zgodzić się na dostęp przedstawicieli Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej "gdzie to jest konieczne i kiedy to jest
konieczne"
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33527844

Sygnał otrzymany ze statku New Horizons świadczy o tym, że przetrwał on
historyczne spotkanie z Plutonem
Pokonanie odległości 4,7 miliarda kilometrów przez wiadomość do Ziemi
zajęło cztery godziny i 25 minut
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-33531811

To są najniebezpieczniejsze programy w twoim komputerze

Adobe Flash Player
Problem: Przez niezaktualizowaną multimedialną wtyczkę z internetu trafiają
do przeglądarki nieustannie niebezpieczne fragmenty kodu. Cyberprzestępcy
wykorzystują fakt dużego rozpowszechnienia technologii Flash. W przypadku
komputerów mamy tutaj liczbę nawet 99%.
Od lipca 2014 w oprogramowaniu naliczono 149 krytycznych luk w
oprogramowaniu.
Wraz z aktualizacją wtyczki Flash Player do wersji 18.0.0. 209 zostały
przez firmę Adobe zamknięte dwie krytyczne luki bezpieczeństwa.
Środki zaradcze: W komputerach osobistych z bardzo ważnymi danymi np. w
przypadku przedsiębiorstw sprawdzonym rozwiązaniem okazuje się całkowita
rezygnacja z Adobe Flasha.
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Dobra wiadomość: coraz powszechniejsze jest użycie smartfonów i tabletów,
które prawie w ogóle nie wspierają
technologii Flash i coraz więcej stron internetowych stosuje alternatywne
rozwiązania do Flasha.
Drugim pewnym rozwiązaniem jest instalacją małego programu dla przeglądarki
internetowej jak „Flashblock" dla Mozilla Firefox, „Flashcontrol" dla
przeglądarki Chrome lub „Click to Flash" dla przeglądarki Safari.
Natomiast obowiązkiem dla każdego, kto korzysta z wtyczki Adobe Flash
Player jest regularna aktualizacja oprogramowania. Można je pobrać ze
strony: https://get.adobe.com/pl/flashplayer/

Adobe Reader
Problem: Oprogramowanie również należące do firmy Adobe jest bardzo mocno
rozpowszechnione na komputerach osobistych. Program jest głównie
instalowany w systemie Windows w celu edycji plików PDF.
Od lipca 2014 naliczono w nim w sumie 54 luki oprogramowania.
Środki zaradcze: Niestety nie da się zrezygnować z oprogramowania w
przypadku systemu Windows.
Użytkownicy OS x albo Linuxa mogą posłużyć się oprogramowaniem
alternatywnym. Dla użytkowników systemów Windows istnieje możliwość
przeglądania plików PDF bezpośrednio w przeglądarce Chroma, albo używanie
bezpłatnego programu Sumatra, który edytuje pliki. Jeśli korzystamy
bezpośrednio z programu Adobe Reader należy regularnie instalować
aktualizacje.

Java Runtime Environment (JRE)
Problem: Java będąca oprogramowaniem amerykańskiego koncernu Oracle jest
potrzebna do możliwości wykonywania programów na komputerze, które zostały
napisane w języku Java. Środowisko Javy (JRE) jest bardzo powszechnie
instalowane na komputerach i urządzeniach przenośnych. Od ostatniego roku
naliczono 29 luk krytycznych oprogramowania z których dwie nie zostały
jeszcze usunięte.
Środki zaradcze: Nie ma alternatywy dla Javy. Wprawdzie istnieje środowisko
Open Source dla Javy tzw. Kaffe, ale nie ma gwarancji, że programy
wymagające zainstalowanej Javy (JRE) będą działać. Wobec tego obowiązuje
zasada, aby zawsze instalować najnowszą wersję oprogramowania, tak jak w
poprzednich przypadkach.
Niektórzy widzą rozwiązanie w instalacji wersji Java Se Development Kit
(JDK), która jest środowiskiem dla programistów. Wspomniane wyżej dwie luki
oprogramowania tutaj już zostały usunięte.
(ź)
POLSKI PORTAL 1-31 lipiec 2015

30

nr 7(28)

http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article144025157/Das-sind-diegefaehrlichsten-Programme-auf-Ihrem-PC.html

8 lipiec (środa) – 14 lipiec (wtorek) 2015

14.VII
FELIETON: Aleksis Tsipras kontra demokracja ateńska
Jeden z dziennikarzy brytyjskich porównał sytuację w Grecji do powieści L.
Carrolla pt. „Alicja w krainie czarów”
Skoro na początku zdobywa się władzę obiecując rezygnację z pomocy a potem
wzywa się do referendum, aby Grecy zagłosowali na „nie” i w ostateczności
wszystko to się przekreśla, aby wrócić do punktu wyjścia i pokajać się
przed wierzycielami, żeby zgodzić się na to co oni sami proponowali od
samego początku, to porównanie do absurdu przytoczonego tutaj dzieła
literackiego jest najłagodniejszą oceną premiera Aleksisa Tsiprasa.
Czy do tego służy demokracja i czy premier ma prawo manipulować tymi,
którzy go wybrali i wypaczać idee, które przyświecały kiedyś starożytnej
demokracji ateńskiej?
Grecja potrzebuje 86 miliardów euro na najbliższe trzy lata. Dodatkowo musi
uregulować dotychczasowe długi, dzięki którym przez ostatnie lata jest
ciągle w strefie euro.
Premier znalazł się w sytuacji bez wyjścia, kolejna analogia przywodzi na
myśl tragizm grecki.
Czy można go było jednak uniknąć? Co się stało, że kilka lat reform i
zaciskania pasa nie pomogło?
Moim zdaniem wsparcie finansowe dla Grecji zakładało możliwość przewidzenia
w jaki sposób przeszło 10 - milionowa populacja będzie gospodarować
środkami. Zadba o zgromadzenie nadwyżek i będzie w stanie uregulować
zobowiązania.
To tak jakby zaprojektować gigantyczny biznes plan uwzględniający ogromną
ilość zmiennych nie wiedząc ostatecznie jaki będzie tego efekt.
Przy najlepszej woli i przy najlepszych wskaźnikach ekonomicznych to
zadanie niemożliwe.
Ekonomia jest probabilistyczna, nieprzewidywalna i nie poddająca się
ustaleniom polityków, urzędników i wreszcie samych ekonomistów.
Dlaczego więc doszło do kryzysu i dlaczego nie można go ciągle rozwiązać, a
każda droga jest wielką niewiadomą?
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Wyobraźmy sobie 18 albo jeszcze lepiej 28 partii, z których każda mówi
innym językiem dosłownie i w przenośni, spośród których każda chce
udowodnić, że ma rację i każda chce mieć wpływ na ostateczną decyzję.
(Parlamenty państw strefy euro muszą się zgodzić na program naprawczy dla
Grecji). Teraz wybierzmy spośród nich, kilka potęg gospodarczych, które
mogą (i robią to)aby zdominować pozostałych.
Padają słowa: protektorat, państwo zależne itd. itd. Czy wobec tego Grecja
ze swoją niezależnością i demokracją jest jeszcze członkiem wspólnoty na
równych zasadach czy powoli staje się pariasem, dodatkiem z ładnymi plażami
i greckim Partenonem, który tak jak jego pozostałości przypominają o tym,
że kiedyś tutaj rodziła się i rozwijał kultura śródziemnomorska będąca
przecież kamieniem węgielnym, dla powstania kultury europejskiej.
Premier nie miał wyjścia, demokracja nie zadziałała. Wszystko jest teraz
rękach ministrów finansów i przywódców UE.

w

(W)
*******

Dyplomaci informują, że podczas rozmów w Wiedniu osiągnięto porozumienie w
sprawie irańskiego programu jądrowego
Agencja Associated Pres zacytowała jednego z zachodnich dyplomatów nie
podając jego imienia.
Sześć mocarstw w tym Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania prowadziły
negocjacje z Iranem.
Reuters Zacytował dwóch irańskich dyplomatów, którzy również potwierdzili,
że porozumienie jest zawarte.
Państwa, które prowadziły rozmowy z Iranem tzw. P5+1: USA, Wielka Brytania,
Francja, Chiny i Rosja plus Niemcy chcą, aby Iran ograniczył swoją
działalność w dziedzinie atomistyki, aby upewnić się, że nie będzie w
stanie wyprodukować broni jądrowej.
Iran, który chce, aby zaniechać wobec niego sankcji międzynarodowych zawsze
podkreślał, że jego program atomowy ma charakter tylko pokojowy.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33518524

Premier Grecji Alexis Tsipras toczy ciężką batalię, aby zyskać poparcie ze
strony swoich koalicyjnych partnerów w celu przyznania Grecji trzeciej
transzy środków finansowych przez przywódców strefy euro
Do końca tygodnia muszą zostać wprowadzone cztery akty prawne w tym te
związane z reformami dotyczącymi pensji i podatku VAT.
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Ale minister obrony Panos Kammenos należący do koalicji już zapowiedział,
że nie poprze premiera.
Pomoc ze strony UE zostanie uruchomiona o ile Grecja wprowadzi wszystkie
reformy - w tym podniesienie podatku dochodowego oraz liberalizację rynku
pracy - zgodę musi wyrazić parlament kraju do środy. Syriza ma w
parlamencie 149 posłów.
Tymczasem Związki Zawodowe wzywają w środę do strajku a urzędnicy chcą
przerwać pracę na 24 godziny. Podobnie mają postąpić aptekarze.
Ministrowie finansów ze wszystkich 28 krajów UE spotkają się na rozmowach
we wtorek rano, podczas, których przedyskutują sytuację w Grecji.
Minister Obrony Panos Kammenos, który należy do Idependent Greeks Party
porównuje sytuację do „zamachu stanu". Informuje, że nie poprze
porozumienia, ale chce pozostać w rządzie.
Być może premier dokona zmian w swoim gabinecie i być może utworzy nowy
rząd jedności uważa Mark Lowen z BBC.
A. Tsipras został premierem kiedy jego lewicowa partia Syriza wygrała
wybory w styczniu obiecując zakończenie korzystania z pomocy.
Do tej pory od 2010 roku Grecja uzyskała dwie transze środków finansowych w
wysokości 240 miliardów euro.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33517252
http://www.spiegel.de/politik/ausland/griechenland-widerstand-gegenalexis-tsipras-waechst-a-1043519.html

Doszło do ostrzału do osiedla Spartak w Donbasie
„Przez wieczór na terytorium Spartaka spadło 40 pocisków kalibru 120
milimetrów informuje przedstawiciel SCKK (Wspólne Centrum Koordynacji i
Kontroli).
(ź)

http://ria.ru/world/20150714/1127722471.html

FRANCJA, Incydent o charakterze kryminalnym na miejscu amerykańskiego
zakładu petrochemicznego LyondellBasell a Berre-l’Etang (Bouches-du-Rhône)
na którego miejscu doszło do dwóch eksplozji w kadziach, w których
znajdowały się środki chemiczne
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Według wstępnego dochodzenia prawdopodobieństwo, że dwa incydenty, które
zdarzyły się w odległości 500 metrów od siebie mogły być przypadkowe,
wydaje się niemożliwe.
(ź)

http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/07/14/incendie-surle-site-petrochimique-lyondellbasel-de-berre-letang_4682241_1656994.html

INDIE, Co najmniej 20 pielgrzymów zginęło na skutek stratowania na brzegu
świętej rzeki na południu kraju w prowincji Andhra Pradesh informują źródła
lokalne
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33518240

Nowy Jork zgodził się zapłacić 5,9 tysięcy dolarów rodzinie Erica Garnera,
który zginął podczas aresztowania
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33517215

Amerykańska armia rozważa wprowadzenie w życie planu zgodnie z którym w jej
szeregach będą mogli odbywać służbę ludzie transgenderyczni
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33517212

New Horizons - statek NASA rozpoczął najbardziej intensywny okres
obserwacji po dotarciu do Plutona
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-33517532
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13.VII
Przywódcy UE przez noc prowadzili rozmowy w Brukseli, aby uzgodnić nowe
terminy dotyczące udzielenia pomocy Grecji
W raporcie czytamy, że na szczycie przedstawiono szkic porozumienia, ale
brak informacji na temat szczegółów.
Bez nowej transzy pożyczki greckie banki upadną, a kraj opuści strefę euro.
Grecja ma się zgodzić na kroki legislacyjne związane z szeregiem reform do
środy zanim nowa pomoc zostanie uruchomiana.
Ale Chris Morisris z BBC informuje, że wciąż nie ma porozumienia co
dokładnie ma zrobić Grecja.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33499650

Afganistan, W wyniku wybuchu samochodu pułapki w pobliżu bazy wojskowej
zginęło co najmniej 25 osób, głównie kobiet i dzieci - informuje policja
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33502914

Rozmowy w sprawie uzgodnień co do irańskiego programu jądrowego są w
„finalnej fazie" uważa francuski minister spraw zagranicznych
Laurent Fabius był pomiędzy innymi negocjatorami w Wiedniu i m nadzieję na
zawarcie historycznego porozumienia.
Zgodnie z planem na Iran mają zostać nałożone limity w zamian za zniesienie
sankcji ekonomicznych.
Irański minister spraw zagranicznych Javad Zariff poinformował, że rozmowy
nie powinny się przeciągnąć dłużej niż do poniedziałku, ale wciąż jest
wiele pracy do zrobienia.
Sekretarz stanu USA Johh Kerry dodał, że pozostały "główne kwestie", ale ma
nadzieję, że i one zostaną rozwiązane.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33499512
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Na ostatnią mszę odprawioną przez papieża Franciszka podczas jego wizyty w
Paragwaju przybyły setki tysięcy ludzi
Papież przekonywał chrześcijan aby „ujmowali innych gościnnością" i
odrzucali „logikę egoizmu".
Wizyta w Paragwaju jest kulminacją ośmiodniowej pielgrzymki
najbiedniejszych krajów w Ameryce Południowej.

do

W ciągu minionych dni podczas pobytu w Boliwii i Ekwadorze papież
przeciwstawiał się nierówności społecznej w regionie.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33501003

W południowo-wschodniej Australii ciągle utrzymuje się mroźna pogoda
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-australia-33456711

Czy powinniśmy zbudować miasta na Księżycu?
Nowy szef Europejskiej Agencji Kosmicznej Johann-Dietrich Woerner ma plan aby tego dokonać
„Miasto na Księżycu nie powinno oznaczać wybudowanie kilku domów kościoła i
ratusza" - mówi J.D.Woerner. „Księżycowe miasto powinno oznaczać współpracę
partnerów z całego świata, którzy dołączą do tej społeczności robotów,
astronautów oraz satelitów komunikacyjnych"
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20150712-should-we-build-a-villageon-the-moon

12.VII
Kryzys w Grecji, Szczyt państw UE został odwołany, rozmowy trwają
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33497353
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Meksyk, Boss narkotykowy Joaquin Guzman uciekł dzięki tunelowi z więzienia
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33498573

17 spektakularnych zdjęć kosmosu zrobionych z Ziemi
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20150708-a-view-into-space-from-earth

RAPORT: Strategiczny plan NASA
Amerykańska National Aeronautics and Space Administration ma w planach
zorganizowanie załogowej misji na asteroidę i Księżyc a w dalszej
perspektywie na Marsa. W ciągu dwóch następnych dekad jak mówi Charles F.
Bolden zostaną przygotowane i zademonstrowane technologie, które będą
niezbędne do wysłania astronautów na Czerwoną Planetę oraz bezpieczny
powrót z niej.
Zgodnie z obecnymi możliwościami technicznymi człowiekowi podróż na Marsa
zajęłaby ponad 6 miesięcy. Astronauci musieliby następnie w ciągu 30 dni
udać się w drogę powrotną bądź pozostać na powierzchni planety przez ponad
500 dni.
W przygotowaniach rolę ma odegrać m.in. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
(ISS). Rząd amerykański podjął decyzję, że będą na niej prowadzone
eksperymenty co najmniej do 2024 roku.
Po ponad dwóch latach kiedy zakończono program lotów wahadłowców (Space
Shutlle Program) Stany Zjednoczone opracowały dwa systemy transportu dzięki
którym jest możliwe prowadzenie eksperymentów i dokonywania transportu
ładunków z terytorium USA na MSK. odbywa się to przy współpracy NASA i jej
partnerów: Orbital Sciences Corp. i SpaceX.
Badania kosmiczne NASA wyznaczy Strategic Space Technology Investment
Plan (SSTIP). Zgodnie z nim zostanie opracowany schemat działania na
najbliższe dwie dekady.
11 lutego NASA rozpoczęła realizację Landsat Data Continuity Mission
(LDCM)/Landsat 8. Misja ma zapewnić nieustanne gromadzenie spektralnych
danych na temat powierzchni globu ziemskiego. 30 maja NASA przekazała
kontrolę nad LDCM/Landsat 8 do United States Geological Survey
(Geologicznej Inspekcji przy ONZ.
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(ź)
http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/FY2014_NASA_SP_508c.pdf
http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/20140429-Gerstenmaier-HumanPath-Mars.pdf

11.VII
Kryzys w Grecji, Strefa euro "sceptyczna" co do obiecanych reform
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33491776

Masakra w Srebrenicy, Tłumy przepędziły premiera Serbii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33491540
Przywódca Państwa Islamskiego Hafiz Saeed w Afganistanie został zabity
przez drona
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-33492780

Państwo Islamskie „stoi za wybuchem" we włoskim konsulacie w Kairze
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33491512

Proces byłego arcybiskupa oskarżonego o molestowanie dzieci został
odroczony po tym jak obrońca zachorował i nie mógł się stawić przed sądem w
Watykanie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33491956
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10.VII
Grecki parlament zagłosuje czy poprzeć nowe propozycje premiera Alexisa
Tsiprasa zmierzające do uruchomienia trzeciej transzy pożyczki
Planowane zmiany mają powstrzymać kraj przed finansowym upadkiem i
możliwością wyjścia Grecji ze strefy euro.
Ministrowie finansów strefy euro sprawdzą nowe plnay związane z obcięciem
płac oraz podwyżką podatków tuż przed szczytem UE w niedzielę.
Nowy plan premiera zawiera wiele elementów odrzuconych w referendum w
minioną niedzielę.
Przeciwko opowiada się opozycja do której należą członkowie jgo własnej
partii - Syrizy.
Jednak rzecznik partii Nikos Filis powiedział, że ufa iż parlament zgodzi
się, aby rząd negocjował nowe warunki pomocy.
Koalicja rządowa ma 162 miejsca w 300 osobowym parlamencie a także poparcie
wielu opozycyjnych posłów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33473779

Niemcy, Strzelanina w bawarskim mieście Ansbach - policja informuje, że
szuka uzbrojonego mężczyzny, który uciekł samochodem
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33478581

Rozmowy w sprawie kontrowersyjnego programu jądrowego zostaną wznowione w
Wiedniu, pomimo niedotrzymania kolejnego terminu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33473407

Pięć lotnisk w Indonezji zostało zamkniętych w tym również ten na Bali z
powodu erupcji wulkanu
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33473679

9.VII
Grecki rząd wydłużył okres kiedy będą zamknięte banki w kraju oraz utrzymał
limit 60 euro, które można wybrać z bankomatów do poniedziałku
Ograniczenia zostały nałożone 28 czerwca po rozmowach prowadzonych z
kredytodawcami.
Europejski Bank Centralny zdecydował, nie wspierać greckich banków dopóki
kryzys nie zostanie rozwiązany.
Premier Grecji Alexis Tsipras informuje, że w środę przedłoży „wiarygodne"
plany reform tuż przed niedzielnym terminem spotkania krajów UE w celu
znalezienia rozwiązania.
W spotkaniu na szczycie wezmą udział wszystkie kraje członkowskie UE a nie
tylko 19 krajów należących do strefy euro.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33456182

Były włoski premier Silvio Berlusconi został uznany za winnego wręczenia
łapówki senatorowi w 2006 roku w celu doprowadzenia do upadku wtedy centrolewicowego rządu
Sąd w Neapolu skazał S. Berlusconiego na trzy lata pozbawienia wolności i
zakaz pełnienie funkcji publicznych przez pięć lat.
S. Berlusconi, który czterokrotnie był premierem

zaprzeczył oskarżeniom.

Były premier nie pójdzie do więzienia ponieważ w tym roku wchodzą w życie
przepisy o przedawnieniu wcześniej niż można by starać się o apelację.
S. Berlusconi były szef rządu jak również milioner został oskarżony o
przekazanie 3 milionów euro Sergio De Gregorio, który wtedy był senatorem
należącym do antykorupcyjnej włoskiej partii (Italy of Values party) i miał
zastąpić Partię People of Freedom i w ten sposób doprowadzić do podkopania
wiarygodności rządu w tym czasie.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33452260
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Rosja zawetowała rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która określiła masakrę
w Srebrenicy jako „ludobójstwo"
Zabicie około 8000 muzułmańskich mężczyzn i chłopców w w 1995 roku przez
żołnierzy serbskich było najgorszą masakrą w Europie od czasów II wojny
światowej
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33445772

Papież Franciszek odwiedził Boliwię, co jest drugim etapem podróży po
krajach Ameryki Łacińskiej
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33456627

Poprawione zdjęcia: przedstawiają obrazy fałszywe czy nie?
(ź)
http://www.bbc.com/culture/story/20150708-altered-images-is-this-real-orfaked

Czy Anglicy przygotowują najpyszniejsze śniadania?
(ź)

http://www.bbc.com/travel/story/20150611-does-england-make-theworlds-most-delicious-breakfast

Kolejny powód aby udać się w podróż kanadyjską koleją
(ź)

http://www.bbc.com/travel/story/20150529-new-tastes-for-canadasclassic-rail
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8.VII
UE dała Gracji nowe propozycje, które mają na celu zrealizowanie
porozumienia z kredytodawcami i ogłosiła szczyt dla wszystkich państw UE w
niedzielę
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że teraz „mamy do
czynienia z najbardziej krytycznym momentem w historii strefy euro".
„Ostateczny termin jest w tym tygodniu" powiedział po rozmowach w Brukseli.
Państwa strefy euro oczekiwały, że Grecja przedłoży nowe plany we wtorek po
tym jak w referendum odrzucono program UE, ale do tego nie doszło.
W niedzielę odbędzie się spotkanie wszystkich 28 członków, po tym jak są
spodziewane nowe propozycje ze strony Grecji, które będą przedyskutowane
przez ministrów finansów euro strefy.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33437797

Grecja, Rozrzutny styl życia w Atenach
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33430957

Armia Stanów Zjednoczonych zamierza zredukować liczebność swoich żołnierzy
o 40 000 w ciągu dwóch najbliższych lat informują media amerykańskie
Dodatkowo zostanie zmniejszona o 17 000 liczba pracowników cywilnych
pracujących w sektorze wojskowym.
Według planu, który oficjalnie zostanie przedstawiony w tym tygodniu liczba
żołnierzy amerykańskich spadnie do 450 000 do końca 2017 roku.
W chwili konfliktu w Iraku i Afganistanie wojsko amerykańskie liczyło około
570 000 żołnierzy.
Drastyczne cięcia okazały się konieczne po dwóch kosztownych wojnach za
granicą.
Prawie 10 000 żołnierzy amerykańskich wciąż przebywa w Afganistanie po
planach stopniowego wycofania ich do 2016 roku.
W Iraku jest około 3500 personelu wojskowego, który pomaga siłom irackim w
szkoleniu w związku z walką z Państwem Islamskim.
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Rok przed atakami 11 września 2001 roku liczba żołnierzy wynosiła około 480
000.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33437533

Skandal związany z egzaminami wstępnymi do szkół medycznych w Indiach
zamienił się w prawdziwy kryminał z aresztowaniem tysięcy osób,
tajemniczymi zgonami i podejrzanym udziale głównych polityków i urzędników.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33421572

Barclays zwolnił prezesa Antony Jenkinsa
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-33438914

1 lipiec (środa) – 7 lipiec (wtorek) 2015

7.VII
Oczekuje się, że premier Grecji Aleksis Tsipras przedstawi nowe propozycje
na szczycie państw strefy euro poświęconemu kryzysowi
Plan zakłada prośbę Grecji, w której ta domaga się obniżenie długu o 30% po
tym kiedy uczestnicy referendum odrzucili warunki finansowej pomocy
międzynarodowej w niedzielę.
Banki w Grecji będą zamknięte we wtorek i środę.
Europejski Bank Centralny (ECB) wywiera nacisk na banki odmawiając
dodatkowych pożyczek i nakazuje im aby dokonały zabezpieczenia dla kredytów
już udzielonych.
Ministrowie finansów strefy euro spotkają się we wtorek przed spotkaniem
przywódców UE na szczycie.
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Po spotkaniu w poniedziałek przywódcy wszystkich partii Grecji z wyjątkiem
komunistów i skrajnie prawicowej partii Golden Dawn wydali oświadczenie, że
opowiadają się za tym, aby Grecja pozostałe w strefie euro.
Dotychczasowego ministra finansów Grecji Yanis Varoufakisa zastąpił Euclid
Tsakalotos.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33421521

Prezydent Barack Obama poinformował, że kierowana przez USA koalicja
walcząca z Państwem Islamskim „zintensyfikuje" swoją kampanię w północnej
Syrii
Przemawiając w Pentagonie powiedział, że Stany Zjednoczone nie wyślą
dodatkowych żołnierzy do Syrii ale zwiększą wsparcie dla umiarkowanej
opozycji w kraju.
Do oświadczenia doszło gdy bojownicy PI odzyskali kontrolę nad miastem Ain
Issa, które było w rękach sił kurdyjskich.
Ale rzecznik Kurdyjskich Powszechnych Oddziałów Ochrony (Kurdish Popular
Protection Units (YPG)), które przejęły miasto od bojowników PI dwa
tygodnie temu powiedział, że jego oddziały wciąż stawiają opór.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33418021

Ofiary po zamachu w Kenii
W ataku na wioskę w północnej części kraju zginęło 14 ludzi. Zdaniem władz
odpowiedzialnym za
zamach jest ugrupowanie al-Shabaab, które w międzyczasie przyznało się do
zabicia ponad 10 chrześcijan.
Na początku kwietnia czterech bojowników al-Shabaab napadło na uniwersytet
w Garissa i zabiło 148 ludzi w tym głównie studentów.
(ź)

http://www.dw.com/de/tote-bei-anschlag-in-kenia/a-18565655

Trzy lata więzienia dla byłego SS-mana
W Lüneburg stanął przed sądem były esesman Oskar Gröning, który jest
oskarżony o popełnienie zbrodni wojennych. Prokurator żąda 3,5 roku
pozbawienia wolności za przyczynienie się do śmierci 300 000 osób.
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Oskarżonemu l.94 zarzuca się, że w obozie koncentracyjnym W AuschwitzBrzezinka w 1944 zabierał wartościowe przedmioty przywożonym tam Żydom i
systematycznie brał udział w ich mordowaniu. Gröning zabierał wartościowe
przedmioty obiecując przy tym uwolnienie.
Ze względu na swoją funkcję w obozie Gröning był określany jako „Księgowy
Auschwitz".
(ź)

http://www.dw.com/de/drei-jahre-haft-f%C3%BCr-ss-mann-gefordert/a18566252

W Brazylii wchodzą w życie nowe zasady, które mają ograniczyć dużą ilość
zabiegów cesarskiego cięcia wykonywanych podczas porodów
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33421376

Na Ukrainie zakazano nazywać Rosję jako Rosja
(ź)

http://lenta.ru/news/2015/07/07/radavsrussia/

W Brazylii grupa Chrześcijan Ewangelicznych uruchomiła serwis, w którym
panuje całkowity zakaz przeklinania oraz umieszczania zawartości o
charakterze erotycznym
(ź)

http://www.bbc.com/news/technology-33409968

6.VII
Premier A. Tsipras powiedział, że Grecja dokonała „odważnego wyboru"
podczas niedzielnego referendum
Według ostatecznych wyników 61,3 % Greków zagłosowało na nie a 38,7%
opowiedziało się za udzieleniem pomocy.
Minister finansów ustąpił ze stanowiska.
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Rządzące ugrupowanie Syriza opowiadało się przeciwko propozycji
kredytodawców przekonując do zagłosowania przeciwko w niedzielnym
referendum.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33404881

Po greckim „nie" państwa strefy euro oczekują nowych propozycji od Aten
Państwa UE przygotowują się do spotkania na szczycie, które wyznaczone jest
na wtorek wieczorem.
Tymczasem A. Tsipras poinformował, że Grecja planuje wznowić rokowania już
w poniedziałek.
Poniedziałek zaczął się z odejścia ze stanowiska ministra finansów Janis
Varoufakisa, który podjął taką decyzję na prośbę A. Tsiprasa.
RIA NOVOSTI podaje, że minister poinformował, że zrobił tak, żeby pomóc
premierowi po referendum osiągnąć lepsze porozumienie z kredytodawcami.
„To mój obowiązek — pomóc jak tylko mogę A. Tsipraswi, aby mógł on
wykorzystać, zaufanie, którym go obdarzył naród w referendum”.
Nowy szef Ministerstwa Finansów Grecji będzie wyznaczony po radzie
politycznych liderów, która powinna zacząć się w ciągu najbliższych minut.
(ź)

http://ria.ru/world/20150706/1116510564.html

Premier A. Tsipras rozmawia teraz z W. Putinem
Po referendum przeprowadzonym w Grecji Niemcy nie widzą podstaw do
kontynuowania negocjacji związanych z nowym programem pomocowym. Grecki
premier dąży teraz do porozumienia z Rosją.
(ź)

http://www.welt.de/wirtschaft/article143523688/MinisterpraesidentTsipras-spricht-jetzt-mit-Putin.html

Protesty w Erewaniu: policja rozpędziła aktywistów i rozebrała barykady
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W poniedziałek policja w Erewan rozpędziła protestujących, którzy od dwa
tygodni blokowali ruch na prospekcie Bagramiana, domagając się obniżenia
cen energii.
Uczestnicy akcji postawili ultimatum władzom — jeżeli chociażby jedno z ich
żądań nie zostanie wykonane wieczorem w poniedziałek, codziennie będą
przesuwać swoje barykady o jeden metr do przodu.
(ź)

http://ria.ru/world/20150706/1116662951.html

Papież Franciszek przybył do Ekwadoru rozpoczynając 7-dniową podróż po
Ameryce Południowej, to jego druga pielgrzymka do regionu odkąd został
papieżem
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33380260

5.VII
Referendum w Grecji, Po obliczeniu jednej trzeciej głosów, wyniki wskazują,
że wyborcy zagłosowali na nie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33403665

Kryzys związany z Państwem Islamskim, Zbombardowano miasto Raqqua
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33401251

Papież Franciszek przybywając do Ekwadoru rozpoczął wizytę w Ameryce
Łacińskiej
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33380260
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Zamachowiec samobójca zaatakował kościół w Nigerii, co doprowadziło do
tego, że całkowita ilość ofiar spowodowanych działaniem Boko Haram w tym
tygodniu sięgnęła liczby 200
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-33401810

4.VII
Dług Grecji, minister finansów Yanis Varoufakis oskarżył kredytodawców o
terroryzm
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33393759

Irański program jądrowy: John Kerry informuje, że istnieje zgoda na
podpisanie porozumienia w tym tygodniu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33401814

Bojownicy Państwa Islamskiego za mordowali 25 mężczyzn w Palmirze
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33397305

Koncern Shell zamierza rozpocząć odwierty w celu poszukiwania ropy naftowej
w Arktyce w ciągu najbliższych tygodni
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-33379982
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Atak na plaży w Tunezji, Ogłoszono stan podwyższonej gotowości
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-33394847

3.VII
Kryzys w Gracji, rywalizujące ugrupowanie chce zorganizować wiece a Atenach
w niedzielę przed kluczowym referendum w sprawie ustalenia terminów pomocy
finansowej
Premier Alexis Tsipras będzie zachęcał na wiecu do zagłosowania przeciwko
warunkom pomocy.
Przywódcy UE ostrzegli, że zagłosowanie na nie doprowadzi do wyjścia Grecji
ze strefy euro.
Według sondaży przeprowadzonych przez magazyn Ethnos w piątek 44,8%
respondentów zagłosowało by na tak a 43,4 % na nie.
Pomimo kampanii wciąż jest szansa, że referendum zostanie zawieszone.
Główny trybunał Grecji Rada Kraju (Council of State) ma zadecydować czy
niedzielne głosowanie będzie zgodne z konstytucją.
W minionych dniach doszło do protestów, w demonstracjach wzięło udział
około 6 000
zwolenników Greckiej Partii Komunistycznej wzywających, aby oddawać
nieważne głosy.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33375653

Bojownicy syryjscy, którym przewodzi grupa islamistów rozpoczęli ofensywę,
której celem jest przejęcie pełnej kontroli nad miastem Aleppo, informują
obserwatorzy
Bojownicy wystrzelili setki rakiet i pocisków na tereny zajmowane przez
wojska rządowe poinformowało Syrian Observatory for Human Rights.
W odpowiedzi wojsko syryjskie odpowiedziało kontratakiem i atakiem z
powietrza.
Zgodnie z raportem za atakiem stoi grupa Ansar Sharia. Skupia ona
dżihadystów z al-Nusra Front, odłamu Al-Kajdy w Syrii
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33373410

Prawie 150 osób zostało zabitych przez bojowników z Boko Haram w ataku na
prowincję Borno w pn-wch części kraju
Według Amnesty International co najmniej 17 000 ludzi głównie cywilów
zostało zabitych od 2009 roku odkąd Boko Haram rozpoczęło powstanie
próbując narzucić rządy islamistów
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-33369713

Władze Malezji poinformowały, że chcą złożyć pozew do międzynarodowego
trybunału, aby ukarać tych, którzy zestrzelili samolot MH17
Samolot pasażerski Malezyjskich Linii Lotniczych rozbił się w lipcu 2014
roku z 298 osobami na pokładzie.
Leciał ponad terytorium zajmowanym przez prorosyjskich separatystów nad
wschodnią Ukrainą kiedy został zestrzelony.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33375652

W Wielkiej Brytanii minutą ciszy zostanie uczczonych 38 osób w tym 30
Brytyjczyków - które zostały zabite na plaży w Tunezji tydzień temu
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-33375928

Naukowcy ostrzegli, że życie morskie może zostać nieodwracalnie zmienione
jeśli emisja dwutlenku węgla nie zostanie drastycznie zmniejszona
Pisząc w Science eksperci informują, że temperatura wody w ocenach wzrasta,
przez co zmniejsza się ilość tlenu a wzrasta ilość CO2 i przez to wzrasta
ich zakwaszenie.
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22 naukowców wypracowało spójny raport, w którym czytamy o tym jak zmienia
się skład chemiczny oceanów i następuje to jeszcze szybciej niż naturalna
katastrofa znana jako Wielkie Wymieranie co miało miejsce 250 milionów lat
temu.
Ostrzegli, że wzrost temperatury maksymalnie o 2 stopnie Celsjusza, co
ustalono w ramach walki ze zmianami klimatycznymi, nie uchroni przed
dramatycznymi zmianami w systemach oceanicznych.
Ich zdaniem oceny zaabsorbowały prawie 30% dwutlenku węgla, który
wyprodukowaliśmy od 1750 roku, przez co woda stała się bardziej kwaśna.
To również wpłynęło na zmiany klimatu przez absorpcję 90% dodatkowego
ciepła, które wyemitowały gospodarki przemysłowe począwszy od 1970 roku.
Dodatkowe ciepło uniemożliwia oceanom zachowanie tlenu.
Kilka ostatnich eksperymentów sugeruje, że wiele organizmów może wytrzmać
przyszłe ocieplanie się, które wynika z ilości powstającego dwutlenku
węgla, albo obniżenia poziomu pH, a także co za tym idzie występowanie
mniejszej ilości tlenu...ale nie wszystkie od razu.
Jean-Pierre Gattuso, główny autor raportu poinformował, że: „Oceany w
minimalnym stopniu były brane pod uwagę podczas negocjacji w sprawie
klimatu. Nasze studium dostarcza ważnych argumentów przemawiających za
radykalnymi zmianami podczas konferencji ONZ (w Paryżu) dotyczącymi
klimatu".
„Oceany dają nam pożywienie, energię, minerały, lekarstwa i połowę tlenu,
który jest w atmosferze oraz regulują klimat i warunki pogodowe."
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-33369024

2.VII
Ministrowie finansów UE wykluczyli prowadzenie kolejnych rozmów w sprawie
udzielenie pomocy finansowej Grecji dopóki w kraju nie odbędzie się
referendum w niedzielę
Grecy będą musieli odpowiedzieć tak bądź nie na pytanie czy przyjmują
propozycje wierzycieli, które przedstawiono w ubiegłym tygodniu. Premier
Alexis Tsipras przekonuje, aby zagłosować na nie.
Minister finansów oskarżył wierzycieli o szantaż, ale powiedział, że do
porozumienia dojdzie wkrótce po zakończeniu referendum i zostaną wycofane
limity dotyczący wybierania gotówki z banków.
Po zamrożeniu kont przez Europejski Bank Centralny greckie banki pozostały
zamknięte.
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Z bankomatów można wybierać do 60 euro w ciągu dnia ale część oddziałów
banków umożliwiła emerytom, którzy nie używają kard kredytowych wybranie
120 euro raz w tygodniu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33357382

„Matki Biesłanu" są zadowolone z decyzji Europejskiego Trybunału Praw
człowieka, który uznał, że naruszono ich prawa
Władze rosyjskie nie podjęły wystarczających działań, aby nie dopuścić do
aktu terrorystycznego a także w niewystarczającej mierze rozpatrzyli daną
sprawę, uważa organizacja "Matki Biesłanu" i chce złożyć pozew w ETPC
przeciwko Rosji.
Komitet „Matek Biesłanu" jest zadowolony z tego, że europejski wymiar
sprawiedliwości uznał iż naruszono ich „prawa do życia" i „skutecznej
obrony prawnej", przekazała w czwartek Rosyjskiej Agencji Informacyjnej
Novosti przez telefon wiceprzewodnicząca organizacji Aneta Gadijew.
1 września rankiem 2004 roku 30 terrorystów zajęło szkołę w Biesłanie.
Kilka tysięcy zakładników, wśród których były małe dzieci umieszczona w
sali gimnastycznej. Ludzi trzymano w szkole przez trzy dni nie dając im
wody i jedzenia.
Koło południa 3 września do budynku szkoły podjechał samochód z czterema
pracownikami Ministerstwo do Spraw Sytuacji Wyjątkowych, którzy mieli
zabrać ciała zabitych przez terrorystów. W tym momencie w szkole doszło do
wybuchu, po czym z oba stron zaczęło się bezładny ostrzał.
W wyniku tragedii zginęło 334 ludzi, w tum 318 zakładników, spośród których
186 to dzieci. Zginęło także dziesięciu pracowników sił specjalnych FSB
Rosji, dwóch pracowników Ministerstwa do spraw Sytuacji Wyjątkowych i 15
milicjantów. 810 osób zostało rannych w tym zakładników, funkcjonariuszy
Specnazu FSB, milicji i wojskowych.
(ź)

http://ria.ru/society/20150702/1109547837.html

Kontrola NSA: Kanclerz prosi ambasadora USA na rozmowę
Angela Merkel reaguje ostrożnie na nowe informacje o podsłuchach ze strony
NSA.
Zaprosiła przedstawiciela USA Johna Emersona do siebie. Naczelny adwokat
zarządził sprawdzenie tych informacji.
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Zgodnie z informacjami
WikiLeaks NSA nie tylko podsłuchiwała kanclerz
Merkel lecz także niektórych członków rządu. Zgodnie z ujawnionymi sprawa
dotyczy w sumie 69 numerów telefonów w różnych ministerstwach.
(ź)

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-ueberwachung-merkelbittet-us-botschafter-zum-gespraech-a-1041713.html

Kurs rubla rośnie w stosunku do dolara i słabnie do euro
(ź)

http://ria.ru/economy/20150702/1109539462.html

Sąd apelacyjny w Afganistanie anulował wyroki śmierci nałożone na czterech
mężczyzn, za ich udział w zabójstwie młodej kobiety w Kabulu w marcu
Kobieta Farkhuda została zaatakowana po tym jak oskarżono ją fałszywie o
spalenie księgi Koranu.
Została ukamienowana a jej ciało umieszczono na samochodzie i obwieziono po
mieście a następnie podpalono.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33358710

Aresztowania w FIFA: Stany Zjednoczone proszą Szwajcarię o zgodę na
ekstradycję członków zarządu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33359540

Bośnia: kolebką współczesnego dżihadyzmu?
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33345618
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1.VII
Grecja nie dotrzymała terminu, do którego miała zapłacić 1,5 miliardów euro
dla MFW, nastąpiło to chwilę przed tym kiedy ministrowie finansów odmówili
świadczenia dalszej pomocy
Ale ministrowie poinformowali, że w środę przedyskutują ostatnią ofertę
Grecji polegającą na udzieleniu nowej pomocy przez najbliższe dwa lata.
Grecja jest pierwszym krajem rozwiniętym, które nie był w stanie spłacić
pożyczki dla MFW i teraz formalnie stała się dłużnikiem.
Istnieją obawy, że Grecja może opuścić strefę euro.
W środę otwarto blisko 1000 banków dla emerytów nie posiadających kart
bankomatowych.
Jednorazowo mogą wybrać do 120 euro
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33339363

Grecja pod kontrolą finansową
(ź)

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-unterkapitalkontrolle-zum-glueck-sind-sesamkringel-nicht-so-teuer-a1041443.html

Kreml przyjął prymat konstytucji Federacji Rosyjskiej nad prawem
międzynarodowym
W przypadku sprzeczności między decyzją Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka a postanowieniem trybunału konstytucyjnego FR Rosja powinna
kierować się decyzją ostatniego, oświadczył przedstawiciel prezydenta w
Michaił Krotow.

FR

Najgłośniejszą decyzją ETPC w stosunku do Rosji było zasądzenie na korzyść
byłych akcjonariuszy JUKOS-u około 2 miliardów euro. Ministerstwo
Sprawiedliwości FR oświadczał że nie uważa decyzji sądu za sprawiedliwą i
bezstronną.
(ź)

http://ria.ru/politics/20150701/1107187251.html
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Władze Indonezji informują, że wydobyto 141 ciał kiedy samolot wojskowy
rozbił się we wtorek zamieszkanym terenie w Medan
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33339965

Kuba z powodzeniem wyeliminowała transmisję wirusa HIV i syfilisu z matki
do organizmu dziecka, informuje światowa Organizacja Zdrowia
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-33334245

POLSKI PORTAL 1-31 lipiec 2015

55

nr 7(28)

