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Turcja zestrzeliła rosyjski samolot

3

Konferencja ONZ w sprawie klimatu w Paryżu
29 listopad (niedziela) – 30 listopad (poniedziałek) 2015

30.XI
W Paryżu ma się rozpocząć konferencja ONZ poświęcona porozumieniu w sprawie
wspólnych działań mających ograniczyć zmiany klimatyczne
Negocjatorzy ze 195 krajów będą próbowali opracować plan wspólnych działań
w ciągu dwóch tygodni. Liderzy 147 krajów będą uczestniczyć w spotkaniu
znanym jako COP21 w poniedziałek.
Ale najbiedniejsze kraje na świecie obawiają się, że zostaną „na uboczu”
podczas rozmów dotyczących nowego porozumienia klimatycznego.
COP 21 – 21 sesja Konferencja Partii (Conference of the Parties) zgromadzi
ponad 190 krajów, których przedstawiciele mają podjąć działania zmierzające
do zredukowania emisji gazów cieplarnianych aby uniknąć niebezpiecznego
ocieplania spowodowanego działalnością człowieka
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-34960051

Papież Franciszek odwiedzi meczet w stolicy Republiki Środkowoafrykańskie,
co jest postrzegane jako najtrudniejsza część jego wizyty w Afryce
Papież spotka się z muzułmanami, którzy szukali schronienia w Bangui po
blisko trzech latach przemocy pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami.
Większość muzułmanów opuściło stolicę ale 15000 pozostało.
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Papież Franciszek zakończy swoją wizytę w Afryce mszą w Bangui
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-34960971

Przywódcy Turcji I krajów UE zawarli porozumienia w sprawie kontroli
napływu emigrantów do Europy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34957830

Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama po przybyciu na szczyt ONZ
poświęcony zmianom klimatycznym odwiedził Bataclan miejsce ataku w Paryżu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34960730

29.XI
Turcja przekaże ciało rosyjskiego pilota po zestrzeleniu samolotu w Syrii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34957224

Prawie 150 przywódców krajów zbiera się w Paryżu w związku ze zmianami
klimatycznymi
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-34950442

Papież Franciszek przybywa do strefy konfliktu w Republice
Środkowoafrykańskiej po wizycie w Ugandzie
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-34956969

Ptaki, które popełniają samobójstwo i nie wiemy dlaczego to robią
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20151129-the-birds-that-seemingly-commitsuicide

Władymir Kliczko powiedział, że zmierzy się ponownie z Tysonem Fury w
przyszłym roku po przegranej w walce w kategorii waga ciężka z brytyjskim
bokserem w Düsseldorfie
(ź)
http://www.bbc.com/sport/boxing/34956724

22 listopad (niedziela) – 28 listopad (sobota) 2015

28.XI
Planowane rodzicielstwo: Trzy osoby zostały zabite w strzelaninie w klinice
w Colorado w USA
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34950261

Trzy osoby zostały zabite podczas ataku rakietowego na bazę żołnierzy ONZ w
północnym Mali, informują przedstawiciele ONZ
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-34952987

Papież Franciszek odprawia mszę za męczenników w Ugandzie
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-africa-34952803

Japonia poinformowała, że wraca do polowania na wieloryby w Antarktyce
ponad rocznej przerwie

po

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34952538

27.XI
Turcja ostrzega Rosję aby ta „nie igrała z ogniem" w związku z zestrzelonym
samolotem
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34941093

Kryzys w związku z emigrantami: Sześcioro dzieci zginęło po zatonięciu
łodzi u wybrzeży Turcji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34941414

Ataki w Paryżu: We Francju odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary
zamachów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34940427

Zamachowiec samobójca zabił co najmniej 21 osób w a taka na procesję
muzułmanów Shia w mieście Kano w Nigerii, informują świadkowie i
organizatorzy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-34946233
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Gekony należą do gadów, które mają wyjątkowe umiejętności, które zaczynają
się od zdolności chodzenia po suficie
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20151128-geckos-can-run-on-ceilings-andthats-just-the-start-of-their-skills

26.XI
Turcja opublikowała nagranie audio, w którym ostrzega się pilota
rosyjskiego samolotu tuż przed jego zestrzeleniem
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34929242

Rosja wysyła jasną wiadomość w kierunku Turcji: „Nie próbujcie tego
ponownie"
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34925823

Papież Franciszek odprawił mszę w Kenii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-34929644

Premier Wielkiej Brytanii David Cameron będzie przemawiał w sprawie
prowadzenia ataków powietrznych w Syrii
(ź)
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http://www.bbc.com/news/uk-politics-34927939

25.XI
Rosja poinformowała, że jeden z ich pilotów został zabity a drugi jest
zaginiony po tym jak jej samolot został zestrzelony przez Turcję nad
terytorium Syrii oraz, że jeden z żołnierzy biorących udział w misji
ratunkowej również został zabity
Piloci zostali zestrzeleni kiedy wyskoczyli z trafionego samolotu
poinformował rosyjski minister obrony.
Później śmigłowiec, który przybył z misją ratunkową został ostrzelany.
Zestrzelenie samolotu doprowadziło do zwiększenia napięcie pomiędzy Rosją a
Turcją.
Szef Nato powiedział, że Turcja jest członkiem NATO ale wezwał do spokoju.
Sekretarz Generalny Jens Stoltenberg powiedział, że popiera wyjaśnienie
Turcji ale dodał, że „dyplomacja i deeskalacja są ważna aby rozwiązać tą
sytuację”.
Turcja poinformowała, że samolot rosyjski znalazł się w przestrzeni
powietrznej Turcji, ale rosyjski prezydent Władymir Putin przekonuje, że
Su-24 został trafiony pociskiem powietrze-powietrze kiedy leciał nad
terytorium Syrii.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34917485

Ataki w Paryżu: Szkoły i metro powtórnie otwarto w Brukseli
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34918236

Kanada zapowiada, że przyjmie mniej uchodźców niż zapowiadała
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34918236
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Policja w Chicago opublikowała wideo ze strzelaniny, w której rok temu
biały oficer zastrzelił czarnoskórego nastolatka
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34918231

Polowanie na brakujące fale Alberta Einsteina
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-34815668

24.XI
Francuska policja bada przedmiot, który wygląda jak pas samobójczy
porzucony na ulicy w Paryżu, 11 dni po atakach w których zginęło 130 osób
Podano informację, że przypomina pasy używane przez samobójców i został
znaleziony na przedmieściach gdzie mógł się znajdować podejrzany po
atakach.
Tymczasem Stany Zjednoczone ogłosiły na całym świecie alarm dla podróżnych
w związku z zagrożeniem ataki terrorystycznym.
W stolicy Belgii wciąż panuje stan podwyższonej gotowości. We wtorek metro
i szkoły pozostają zamknięte
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34906735

Pięć osób będzie sądzonych w związku z przeciekami w Watykanie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34907702
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Cudowne zdolności samo naprawy ludzkiego mózgu
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20151123-the-brains-miracle-superpowers-ofself-improvement

Zmutowane komary są odporne na malarię
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-34898931

23.XI
Belgijska policja aresztowała 16 osób w obławie antyterrorystycznej, ale
odpowiedzialny za ataki w Paryżu Salah Abdeslam pozostaje na wolności,
poinformowały władze
W niedziele policja zorganizował 22 naloty W Brukseli i Chrleroi powiedział
prokurator Eric Van Der Sypt.
W Brukseli obowiązuje najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego.
Uniwersytety, szkoły i metro pozostaną zamknięte w poniedziałek
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34896883

W wyniku strzelaniny w parku w Nowym Orleanie pięć osób zostało rannych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34897310

Konserwatywny Mauricio Macri wygrał w wyborach prezydenckich w Argentynie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-34897150
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Pięć prawd i mitów na temat ludzkiego ciała
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20151120-five-myths-and-truths-about-thebody

22.XI
Siły policji belgijskiej poszukują osób podejrzanych o próbę dokonania
aktów terroru, tymczasem w stolicy kraju już drugi dzień trawa akcja służb
bezpieczeństwa
Minister spraw wewnętrznych Jan Jambon poinformował, że obecne zagrożenie
jest większe niż to spowodowane przez Salaha Abdeslama poszukiwanego za
ataki w Paryżu.
W Brukseli obowiązuje najwyższy stopień zagrożenie w związku z obawami o
możliwość przeprowadzenia ataku.
Miasto stało się bazą dla atakujących bojowników z Państwa Islamskiego w
wyniku których zginęło 130 osób.
Do tej pory władze Belgii oskarżyły trzy osobo o zaangażowanie się w ataki
w Paryżu do których przyznało się PI.
Francuskie media poinformowały, że dziesięciu bojowników przeprowadziło
ataki a siedmiu zginęło w piątek.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34893708

Trzy czwarte ludności Krymu pozostaje bez prądu po wysadzeniu czterech
słupów wysokiego napięcia (pylonów)
W głównych miastach prąd dostarczają generatory zasilane gazem. Ogłoszono
stan wyjątkowy.
Pylony elektryczne dostarczały energię elektryczną z Ukrainy. Inżynierowie
zaprzeczyli kilkakrotnie, że do miejsca mieli dostęp działacze z Ukrainy..
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Krym zastał zaanektowany przez Rosją w ubiegłym roku, ale władze Ukrainy
nie zaprzestały dostarczanie prądu na półwysep.
Zdjęcia opublikowane w mediach internetowych przedstawiają ukraińskie flagi
na kilku zniszczonych pylonach i flagi Tatarów Krymskich na innych.
Władze Krymu poinformowały, że częściowo udało się przywrócić zasilanie w
miastach Simferopol, Yalta i Saky przy pomocy generatorów.
Ale ponad 1,6 miliona osób pozostaje bez prądu a w wysokich budynkach nie
ma wody. Nie ma także internetu. Około 150 szkół również nie ma
elektryczności.
Według raportów dwie spośród głównych linii przesyłowych
na skutek ataku w piątek.

zostały odcięta

Władze Ukrainy poinformowały, że podczas prób naprawy zniszczonych pylonów
napotkały na działaczy blokujących miejsce.
"Poziom zniszczenia wskazuje, że miejsce zostało albo ostrzelane, albo
użyto ładunków wybuchowych" czytamy w oświadczeniu ukraińskiego państwowego
koncernu energetycznego Ukrenergo.
Ukrenergo ma nadzieję, że naprawi uszkodzenia w ciągu czterech dni.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34893493

Turecki samolot lecący z Nowego Jorku został zawrócony do Kanady po
informacji, że pokładzie może znajdować się bomba, ale nie natrafiona na
żaden ładunek wybuchowy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34893641

Obsunięcie ziemi w Birmie: 90 osób zginęło w kopalni jadeitu w Kachin
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34892888

15 listopad (niedziela) – 21 listopad (sobota) 2015
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21.XI
Premier Belgii Charles Michel poinformował, że w Brukseli ogłoszono
najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego w odpowiedzi na informacje o
możliwości ataku takiego jaki miał miejsce w Paryżu w ubiegłym tygodniu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34889144

Skandal w związku z przeciekami w Watykanie: Pięciu osobom postawiono
zarzuty
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34889540

Atak na hotel Mali: Obława na trzy podejrzane osoby
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-34886537

20.XI
Siły specjalne Mali weszły do Hotelu Radisson Blu w centrum stoli Bamako
gdzie podejrzani islamiści przetrzymują kilkudziesięciu zakładników w tym
gości i personel
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-34877069

Trzecie ciało zostało wydobyte z apartamentu na przedmieściach Paryża w
Saint Denis po szturmie policji po ostatnim ataku w piątek poinformowali
prokuratorzy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34877800
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Zbliżamy się do tego co lekarze określają jako „antybiotykowa apokalipsa"
gdzie śmiertelne zarazki stają się odporne na leki
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20151119-are-superbugs-deadlier-near-whereyou-live

19.XI
Francuscy eksperci pracują nad potwierdzeniem czy podejrzany przywódca
ataków w Paryżu zalazł się pośród zabitych podczas obławy policyjne w środę
Zdaniem policji Abdelhamid Salah Abdeslam był głównym celem kiedy rozpoczął
się szturm na mieszkanie na przedmieściach Paryża w Saint Denis.
Prokurator powiedział, że nie sądzi iż podejrzany Salah Abdeslam jest
pośród ośmiu osób, które aresztowano, ale co najmniej dwa ciała jak dotąd
nie są jeszcze zidentyfikowane.
Tymczasem we francuskim parlamencie odbędzie się głosowania nad wydłużeniem
trwania stanu wyjątkowego.
The Wasington Post zacytował pewne źródła europejkie zdaniem, których Salah
Abdeslam l.27 został zabity w środę kiedy uzbrojone oddziały policji
wtargnęły do budynku na przedmieściach w Saint Denis.
Dowódca jednego z oddziałów sił specjalnych, które brały udział w akcji
poinformował, że użyto dronów oraz robotów wyposażonych w kamery, aby
sprawdzić miejsce akcji w czasie operacji, ale było tam zbyt wiele gruzu.
Podczas operacji został zabity pies policyjny.
Jedna z osób zabitych to kobieta, która zdetonował ładunek kiedy policja
weszła do pomieszczenia.
Jean-Michel Fauverge powiedział gazecie Le Figaro, że kiedy policja weszła
do budynku znaleziono ciało, które spadło z trzeciego piętra na drugie.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34865089

Bojownicy z Państwa Islamskiego informują, że zabili dwóch zakładników
Norwega i Chińczyka
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-34860261

Co jest przyczyną tego, że świeżo upieczeni absolwenci uczelni nie mogą
znaleźć pracy?
(ź)
http://www.bbc.com/capital/story/20151118-this-is-the-real-reason-newgraduates-cant-get-hired

Świat jest na szczycie “ery post antybiotykowej”, ostrzegli naukowcy po
znalezieniu bakterii odpornej na lekarstwa kiedy wszystkie metody leczenia
zawiodły
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-34857015

18.XI
Premier nowego rządu Polski Beata Szydło wygłosiła expsose (wybrane
fragmenty)

12:13 Szydło wypowiedziała się także o szczególnej wadze stosunków z USA,
które „są dziś i pozostaną w dającej się przewidzieć perspektywie głównym
gwarantem światowego pokoju".

12:11 Szydło oceniła, że w kwestii bezpieczeństwa ważne są też działania na
rzecz umocnienia wschodniej flanki NATO. - Chodzi o to, by ten program był
jednokierunkowy i konsekwentny - dodała.

12:08 Czas na przedstawienie priorytetów w kwestii polityki zagranicznej.
Szydło podkreśliła konieczność współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
Ponadto, zapowiedziała utworzenie drugiego gazoportu - w okolicach
Trójmiasta - Polska będzie zachowywała się podmiotowo. Będziemy aktywni i
asertywni. Będziemy dążyć do upodmiotowienia nie tylko Polski, ale i
szeroko rozumianego regionu. Będziemy nawiązywać do polityki śp. prezydenta
Lecha Kaczyńskiego - zapowiedziała.
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11:56 Szydło wypowiedziała się także w kwestii mediów publicznych.
Zapowiedziała zmiany, bo "obywatel ma prawo do rzetelnej i obiektywnej
informacji"
11:54 - Twórcy tworzący kulturę wysoką powinni być wspierani przez państwo
- mówiła Szydło. Pomoc mają uzyskać także ci, którzy w wymiarze lokalnym
poprzez kulturę rozwijają młodych ludzi.
11:52 Premier zapowiedziała także powrót klasycznego kanonu lektur.
Odniosła się też do szkolnictwa wyższego. - Naukowcy nie mogą być
urzędnikami. Powinni mieć szansę, by kształcić młode pokolenie Polaków i
prowadzić prace badawcze, które będą wykorzystywane przez polską
gospodarkę. Powinniśmy ich doceniać i doprowadzić, by w wymiarze
materialnym i organizacyjnym mieli szanse - powiedziała. Podkreśliła
również konieczność wdrożenia programu wolności badań i wolności
wypowiedzi.

11:45 Ponadto, Szydło powiedziała, że wróci dawny system edukacji - osiem
lat szkoły podstawowej i cztery lata liceum.

11:43 Wypowiedzi Szydło przerywane są gromkimi brawami. Stało się tak
między innymi, kiedy odniosła się do kwestii obowiązku szkolnego dla
sześciolatków. - To wbrew woli rodziców. Nasz rząd cofnie te zmiany zapowiedziała.

11:42 Premier powiedziała, że minister finansów ma za zadanie wprowadzić
autopoprawki do budżetu na 2016 rok. - Wprowadzimy też podatek bankowy i od
supermarketów - dodała. Szydło planuje również skuteczniejszy pobór
podatków od dużych przedsiębiorstw.

11:40 W pierwszych 100 dniach rząd ma się także zająć kwestią ubezpieczeń
rolniczych oraz ochroną polskiej ziemi.
11:39 - Chcemy równych szans dla wszystkich, bez względu na to, czy
mieszkają w małych, czy większych miastach. Chcemy, by na Śląsku znów biło
serce polskiego przemysłu. Chcemy, by rozkwitała Łódź - powiedziała Beata
Szydło.
11:36 Wśród kolejnych przedstawionych pomysłów m.in. wprowadzenie gabinetów
stomatologicznych w szkołach i dążenie do podnoszenia emerytur.

11:34 Zachętą do prowadzenia polityki prorodzinnej ma być rozbudowa sieci
przedszkoli. - Celem jest to, by były one bezpłatne dla rodzin biednych i o
średnich dochodach - powiedziała Szydło. Ponadto, podkreśliła konieczność
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przebudowy służby zdrowia – Należy wrócić do programu śp. prof. Zbigniewa
Religi. Szpital nie może być przedsiębiorstwem. Służba zdrowia nie może być
nastawiona na zysk - mówiła Szydło.

11:28 - Potrzebna jest aktywizacja polskiego kapitału, żeby Polacy mogli
godnie żyć - powiedziała Szydło. Dodała, że środki europejskie
wykorzystywane są "w stopniu wysoce nieefektywnym". Przywołała tutaj
przykład autostrad. Zdaniem Szydło, nie może być tak, że kilometr
autostrady kosztuje tyle, ile w krajach górzystych. Ponadto, jak zauważyła,
nowe polskie autostrady już teraz wymagają remontów.

11:25 Beata Szydło oceniła, że należy wykorzystać potencjał intelektualny
Polaków, a nauka musi ściśle współpracować z biznesem. W tym celu powołane
zostanie Narodowe Forum Przedsiębiorców. Ponadto, premier chce, aby
szkolnictwo zawodowe było dostosowane do rynku pracy

11:22 Premier podkreśliła, że priorytetem rządu jest gospodarka inwestycje i innowacje. - Należy wykorzystać wszystkie rezerwy, a przede
wszystkim przedsiębiorczość Polaków - zauważyła. Powiedziała też, że celem
jej rządu jest również obniżenie podatków dla małych przedsiębiorstw –
podatek CIT ma być na poziomie 15 proc.

11:20 - Dziś zawieramy z Polakami kontrakt na cztery lata. Jeśli Polacy
będą zadowoleni z wprowadzonych zmian, wierzę, że przedłużą ten kontrakt o
kolejne cztery lata - powiedziała Szydło. Podczas 100 dni chce, aby
wprowadzić w życie kwotę 500 zł na dziecko. - Dziecko to nie koszt. To
inwestycja - skomentowała. Ponadto, wśród najważniejszych zadań wymieniła:
obniżenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, osiem
tysięcy złotych – tyle ma wynosić kwota wolna od podatku, bezpłatne leki od
75 roku życia i podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł.
(ź)
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/expose-beaty-szydlo-relacja-nazywo/t11brl

Uzbrojone oddziały policji przeprowadziły obławę w północnych
przedmieściach Paryża w Saint Denis w związku z operacją powiązaną z
piątkowymi atakami
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Co najmniej dwóch podejrzanych zostało zabitych w tym kobieta, która
detonowała ładunek, który miała na sobie. Było słychać wymianę ognia.
Media francuskie informują, że aresztowano trzy osoby.
Operacja koncentruje się na Abdelhamidzie Abaaoudzie, który miał zaplanować
atak Państwa Islamskiego, w którym zginęło 129 osób.
Wokół Rue de la Republique w Saint Denis zablokowano drogi, podobnie w
dzielnicy gdzie znajduje się Stade de France gdzie miały miejsce ataki.
Celami jak się sądzi było co najmniej pięć osób w mieszkaniu na trzecim
piętrze w Rue de La Republique podało francuskie radio RTL.
Podczas operacji rannych zostało co najmniej dwóch policjantów.
Akcja policji rozpoczęła około 04:30 (03:30 czasu lokalnego). Zastępca
burmistrza Stephane Peu prosi mieszkańców o pozostanie w domach tłumacząc,
że: „to nie jest nowy atak tylko interwencja policji”.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34853657

Ataki w Paryżu: Dlaczego podczas debaty o uchodźcach syryjskich przypomina
się rok 1939?
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34849891

Wybuch w nigeryjskim mieście Yola spowodował wiele obrażeń, według
niektórych raportów mogło zginąć nawet ponad 30 osób
Do eksplozji doszło na ruchliwym targowisku.
Prezydent kraju Muhammadu Buhari przybył do Yola w niedzielę deklarując, że
ruch islamistów Boko Haram jest bliski pokonania.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-34852971
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Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił wyraźnie kwestie dyskusji nad
Morzem Południowochińskim podczas rozpoczynającego się szczytu
ekonomicznego krajów Azjatyckich w Manili

B. Obama powiedział, że Chiny muszą zaprzestać budowania sztucznych wysp na
wodach międzynarodowych.
Kwestie terytorialne nie są oficjalnie włączone do programu szczytu, ale
mogą stać się jednym z ważniejszych tematów.
Zdaniem Chin tworzenie sztucznych wysp jest zgodne z prawem.
Proces, który rozpoczął się pod koniec 2013 roku doprowadził do
przekształcenia raf w wyspy. Chiny poinformowały, że „nie mają zamiaru
doprowadzić do ich militaryzacji”.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34853878

17.XI
Sekretarz Stanu USA John Kerry opisał bojowników Państwa Islamskiego jako
„psychopatycznych morderców” po ataku w Paryżu
J. Kerry podczas rozmowy w Paryżu powiedział, że Stany Zjednoczone będą
stały „ramię w ramię” z Francją.
F. Hollande prezydent Francji powiedział, że Francja zamierza zniszczyć
Państwo Islamskie. W nocy francuskie lotnictwo zbombardowało cele
islamistów w Syrii.
PI poinformowało, że przeprowadziło ataki na bary, restauracje, salę
koncertową i stadion, w wyniku których zginęło 129 osób.
Wciąż trwa obława na podejrzanego członka ugrupowania Slaha Abdeslama,
który jak się uważa uciekł przez granicę do swojej ojczystej Belgii.
Belgijska policja opublikowało więcej zdjęć podejrzanego. Minister spraw
wewnętrznych Bernard Cazeneuve powiedział we francuskiej telewizji Info TV,
że od poniedziałku do wtorku przeprowadzono 128 przeszukań w domach
podejrzanych islamistów. Aresztowano 23 osoby i zatrzymano kilkadziesiąt
sztuk broni
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34840699
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Protesty w Mineapolis po tym kiedy policja zastrzeliła czarnoskórego
Amerykanina
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34837238

Ostatni pacjent zarażony wirusem Ebola w Gwinei wyzdrowiał i został
wypisany z centrum leczniczego w stolicy kraju Conakry - poinformowały
władze
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-34840692

Amerykańscy chirurdzy przeprowadzili najbardziej skomplikowana jak dotąd
operację twarzy
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-34831206

16.XI
Piątkowe ataki islamskich bojowników w Paryżu zostały zaplanowane i
zorganizowane w Syrii poinformował premier Francji Manuel Valls
Dodał, że zdaniem władz obecnie są planowane nowe ataki terrorystyczne w
Francji i innych krajach europejskich.
M. Valls potwierdził również w poniedziałek we Francji doszło do akcji
policji przeciwko podejrzanym bojownikom.
W atakach na bary i restauracje oraz na halę koncertową i Stade de France
zginęło w sumie 129 osób.
Obecnie trwa szeroka akcja wymierzona przeciwko pozostałym członkom i
osobom powiązanym z grupą islamską odpowiedzialną za atak.
Policja wymienia urodzonego w Brukseli Salaha Abdeslama, l. 26 jako
kluczowego podejrzanego. Najprawdopodobniej został zatrzymany przez policję
w czasie ataków, ale potem został wypuszczony.
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Tymczasem francuskie lotnictwo zaatakowało miasto Raqqa twierdzę Państwa
Islamskiego w Syrii, które jest odpowiedzialne za przeprowadzenie ataków.
Podczas ataków w Paryżu 7 napastników zginęło w większości detonując
ładunki wybuchowe.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34830233

Społeczeństwa wkrótce zaczną doświadczać odwrotnych efektów zmian
klimatycznych za którymi stoi sam człowiek informuje ekonomista profesor
Richard Tol
Jest powszechnie znany ze swojego sceptycyzmu odnośnie zmian klimatycznych.
Już wcześniej podkreślił pozytywny efekt emisji dwutlenku węgla na rozwój
upraw i lasów.
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-34800829

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon odwiedzi w tym tygodniu Koreę Północną
informuje południowokoreańska agencja Yonhap
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34829498

Żona jednego z australijskich ekstremistów Mohameda Elomar została uznana
za winną wspierania światowego terroryzmu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-australia-34829508

15.XI
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Ataki w Paryżu: Znaleziono kilka karabinów Kałasznikowa w porzuconym
samochodzie, który jak się uważa został wykorzystany w piątkowych zamachach
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34825080

Demokraci przekonują do walki z Państwem Islamskim po atakach w Paryżu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34825045

Prezydent Birmy obiecuje bezproblemowe przekazanie władzy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34825998

8 listopad (niedziela) – 14 listopad (sobota) 2015

14.XI
Ataki w Paryżu; Szef prokuratury w stolicy Francji poinformował, że ataki w
wyniku, których zginęło 129 osób i ponad 350 zostało rannych zostały
przeprowadzone przez trzy grupy zamachowców
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34823938

Główny dowódca Państwa Islamskiego w Libii Abu Nabil zwany również jako
Wissam Najm Abd Zayd al-Zubaydi „został zabity w wyniku ataku
amerykańskiego ataku powietrznego" - poinformował Pentagon
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-34823466
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Francuski pociąg TGV wykoleił się w pobliżu Strasburga
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34822666

Protestujący w Korei Południowej starli się z policją w Seulu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34820596

13.XI
Pentagon poinformował, że wszystko wskazuje na to iż atak drona w Syrii
zabił bojownika z Państwa Islamskiego znanego jako „Jihadi John"
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-34805924

W wyborach w Birmie zwyciężyła opozycja Narodowa Liga dla Demokracji
(National League for Democracy)
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34805806

Kurdyjscy bojownicy odzyskali kontrolę nad strategicznym miastem Sinjar,
które Państwo Islamskie zajęło rok temu
(ź)
http://www.bbc.com/news/34806556

W niemieckim mieście znaleziono osiem ciał dzieci
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-34807509

12.XI
Policja schwytała 17 osób podczas działań prewencyjnych w kilku
europejskich krajach, które były powiązane z siecią podejrzaną o
rekrutowanie dżihadystów
Pośród zatrzymanych sześć osób znalazło się we Włoszech, cztery w Wielkiej
Brytanii i trzy w Norwegii. Zdaniem policji część z zatrzymanych mogła
podróżować do Syrii lub Iraku.
Włoska agencja Ansar poinformowała, że podejrzani zostali oskarżeni o
udział w międzynarodowej organizacji terrorystycznej.
Członkowie sieci prawdopodobnie próbowało uwolnić swojego przywódcę mułę
Krekara, który jest przetrzymywany w Norwegii.
Krekar jest iracko- kurdyjskim założycielem radykalnej islamskiej grupy
Ansar al-Islam.
Mułła Krekar
- przybył do Norwegii jako uchodźca w 1991 roku z Iraku,
- założył Ansar al-Islam, choć później próbował zdysansować się od
radykalnego islamu,
- władze Norwegii próbowały go deportować od 2003 roku zarzucając mu
stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Jednak zgodnie z
prawem w Norwegii nie można go deportować do Iraku gdyż tam może mu grozić
kara śmierci
- w 2012 roku został uwięziony za grożenie śmiercią władzom kraju i innym
osobom
- Zatrzymany ponownie w lutym 2015 roku po zachwalaniu ataku na redakcję
Charlie Hebdo w czasie wywiadu telewizyjnego
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34798126

Kryzys związany z emigrantami: Szwecja wprowadza kontrole na granicach
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34794422
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Co najmniej 37 osób zostało zabitych a 181 rannych w dwóch eksplozjach w
stolicy Libanu - Bejrucie informują władze
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34795797

Rosja prezentuje wielką torpedę nuklearną w „przecieku" podczas programu
telewizji państwowej
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34797252

Skandal w związku z dopingiem: Federacja Rosyjska przyznaje, że wniesie
protest w stosunku do decyzji Światowej Agencji Antydopingowej, aby uniknąć
wykluczenia swoich sportowców z zawodów
(ź)
http://www.bbc.com/sport/athletics/34801325

O dzikiej samicy szympansa, które opiekowała się swoim niepełnosprawnym
dzieckiem
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20151112-a-wild-chimp-cares-for-herdisabled-child

11.XI
Kryzys związany z emigrantami: 14 ludzi utonęło podczas gdy na Malcie toczą
się rozmowy pomiędzy przywódcami UE
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34784829
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Hiszpański Trybunał Konstytucyjny wstrzymał bieg ustawy uchwalonej w
parlamencie Katalonii w tym tygodniu, która toruje drogę niepodległości od
Hiszpanii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34792355

Angielski system antydopingowy jest gorszy niż rosyjski mówi rosyjski
minister sportu
(ź)
http://www.bbc.com/sport/athletics/34785562

10.XI
David Cameron wyznacza cele Unii Europejskiej
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-34770875

Były kanclerz Niemiec Helmut Schmidt umarł w wieku 96 lat
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34778565

Konflikt w Syrii: Armia przerwała oblężenie Państwa Islamskiego w bazie
powietrznej Kuwairis
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34781225
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Lekkoatletyka: doping u sportowców rosyjskich
(ź)
http://www.bbc.com/sport/athletics/34779539

9.XI
Wybory w Birmie: opozycja wierzy w zwycięstwo
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34763273

Policjant w Jordanii zastrzelił kilku zagranicznych szkoleniowców
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34764040

Według angielskiego Met Office (instytutu Meteorologicznego) nastąpi
globalny wzrost temperatury powyżej jednego stopnia Celsjusza
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-34763036

Rosyjski artysta i polityczny działacz zostali aresztowani po tym jak
podpalili moskiewską siedzibę sił bezpieczeństwa FSB
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34764044

8.XI
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Wybory w Birmie w których rywalizują różne ugrupowania
25 lat

po raz pierwszy od

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34756381

Katastrofa rosyjskiego samolotu: 11 000 turystów powróciło do Rosji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34759570

Sześciu mężczyzn zostało skazanych na śmierć w Bangladeszu za torturowanie
i zabicie dwóch trzynastoletnich chłopców w dwóch incydentach do których
doszło w tym roku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34761620

1 listopad (niedziela) – 7 listopad (sobota) 2015

7.XI
Przywódcy Chin i Tajwanu przeprowadzili historyczne rozmowy w Singapurze pierwsze od ponad 60 lat
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34742680

Katastrofa rosyjskiego samolotu: Jest zbyt wcześnie aby poznać przyczynę
uważa Egipt
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34755443
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Epidemia wirusa Ebola: Sierra Leona zadeklarowało, że jest krajem wolnym od
wirusa
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-34755170

Dwóch policjantów w Luizjanie zostało oskarżonych o spowodowanie śmierci
chłopca
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34754889

6.XI
W kraju w którym mam absolutną władzę papież Franciszek wybrał dla siebie
jedno z najgorszych pomieszczeń

Okno pokoju w domu gościnnym w watykańskim Santa Maria jest skierowane na
małą ulicę i tył stacji benzynowej.
Dla kontrastu emerytowany kardynał mieszkający obok ma do dyspozycji
apartament w starym budynku z widokiem na Watykan.
Według dokumentów, które wyciekły jedna z fundacji zapłaciła 200 000 euro
za renowację apartamentu kardynała Tarcisio Bertone wykorzystywanego jako
dom emeryta.
Również w tych dokumentach czytamy, że papież nie był w stanie przekonać
wielu przedstawicieli Watykanu, aby wzięli z niego przykład.
Dokumenty pochodzą z prywatnych zbiorów komisji reform ustanowionej przez
papieża w 2013 roku.
Watykan oskarża dwóch byłych członków komisji 54-letniego Monsignor Lucio
Angel Vallejo Baldaoraz oraz Francesca Chaouqui, 33l. o udostępnienie
dokumentów
W weekend żandarmeria aresztowała obie te osoby.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34723819
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Śledczy z Wielkiej Brytanii poszukując przyczyny katastrofy rosyjskiego
samolotu pasażerskiego w Egipcie wskazują na bombę umieszczoną w ładowni
tuż przed startem dowiedziało się BBC

Rząd Wielkiej Brytanii zawiesił wszystkie loty do z egipskiego kurortu elSheikh dwa dni temu.
Do decyzji doszło po incydencie, który był spowodowany najprawdopodobniej
na skutek aktu terroru.
Otrzymano dane wywiadu, w których przechwycono rozmowę pomiędzy bojownikami
na Płw. Synaj.
Jednak zarówno Egipt jak i Rosja poinformowały, że jest zbyt wcześnie na
ogłoszenie wniosków.
Samolot Airbus A321 rozbił się w lecąc do St. Petersburga w wyniku czego
zginęło 224 osoby.
Brytyjczycy, którzy ciągle przebywają w Sharm el-Sheikh powracając do domu
będą mogli zabrać tylko bagaż podręczny.
Śledczy ze służb bezpieczeństwa podejrzewają, że ktoś z dostępem do bagażu
pasażerów podłożył ładunek wybuchowy tuż przed odlotem.
Bojownicy z Synaju powiązani z Państwem Islamskim poinformowali, że
zniszczyli samolot, ale nie informują w jaki sposób. PI wezwało do wojny z
Rosją jak i stanami Zjednoczonymi w związku z ich atakami w Syrii.

Bojownicy na Płw. Synaj
Są najbardziej aktywną grupą w Egipcie liczącą 1000-1500 członków
Działają na Synaju od 2011 roku
Uznają Państwo Islamskie jako sojusznika
Przeprowadzają bombowe ataki samobójcze, napady z bronią, egzekucje: zabili
kilkudziesięciu żołnierzy egipskich

http://www.bbc.com/news/world-europe-34742273

Niemcy ujawniły plany przyśpieszenia procesu przyznawania azylu
Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że zostanie utworzonych pięć
specjalnych centrów dla azylantów.
Chrześcijańska Demokracja pani kanclerz jest w sporze z partnerami
koalicyjnymi z Socjal Demokracji w związku z tą sprawą od kilku tygodni.
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Niemcy spodziewają się przyjąć co najmniej 800 000 azylantów w tym roku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34742268

USA: “Czarna twarz” – przebranie, w którym wystąpił przywódca Indian
podczas Halloween wywołała oburzenie
(ź)

http://www.bbc.com/news/blogs-trending-34735213

5.XI
Teorie odnośnie przyczyn katastrofy, w której rozbił się rosyjski samolot
na Płw. Synaj w wyniku czego zginęło 224 pasażerów są „spekulacjami” na tym
etapie informuje Kreml
„Jakakolwiek wersja tego co się stało…może być tylko potwierdzona w wyniku
śledzwa” powiedział dziennikarzom rzecznik Dmitry Peskov.
Przemówił po tym jak władze USA i Wielkiej Brytanii poinformowały, że
zdaniem wywiadu przyczyną katastrofy mogła być bomba.
Bojownicy związani z Państwem Islamskim uważają, że oni sami są
odpowiedzialni za zamach.
Metrojet Airbus 321 lecący do St. Petersburga rozbił się pustyni na
terytorium egipskim 23 minuty po starcie z Sharm el-Sheikh w niedzielę.
Większość pasażerów na pokładzie była narodowości rosyjskiej
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34732213

Lider opozycji Birmy (Myanmar) Aung San Suu Kyi powiedział, że może być
„powyżej prezydenta” jeśli Liga Narodowa dla Demokracji (National League
for Democracy) wygra w niedzielnych wyborach
Sądzi się, że NLD ma duże szanse w wyborach ale pani Suu Kyi zgodnie z
konstytucję nie może zostać wybrana na prezydenta.
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Wybory w Birmie będę pierwszym od 25 lat wydarzeniem w którym zmierzą się
różne ugrupowanie.
Odkąd cywilny rząd przejął władzę w kraju w 2011 roku w pierwszych
narodowych wyborach zmierzy się ze sobą 90 partii.
Pani Suu Kyi nie może być prezydentem gdyż zgodnie z konstytucją nie mogą
ubiegać się o ten urząd kandydaci posiadający zagranicznych współmałżonków
albo dzieci. Jej dwóch synów ma brytyjskie paszporty
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34729659

Tajne sowieckie obserwatorium wciąż przeczesuje przestrzeń kosmiczną
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20151102-the-secret-sovietobservatory-still-spying-on-space

Pakistan, Zawalenie się fabryki w Lahore, słychać głosy ludzi z rumowiska,
którzy mogli przeżyć
Trwa główna akcja ratunkowa mająca ocalić kilkadziesiąt osób, które są
uwięzione pod ruinami zakładu, który runął w środę.
Co najmniej 20 osób zginęło kiedy zakład mający produkować torby
plastikowe, będący w trakcie budowy zawalił się.
Nie wiadomo co było przyczyną. Standardy budowlane w Pakistanie są ciągle
na bardzo niskim poziomie.
Według raportów trzęsienie ziemi, które nawiedziło Pakistan dwa tygodnie
temu lub wadliwe prace konstrukcyjne mogło spowodować zawalenie się
obiektu.
Według władz do tej pory z ruin wydobyto i

uratowano 98 osób.

We wrześniu ubiegłego roku 24 osoby zginęły w Lahore kiedy zawalił się dach
meczetu.
Co najmniej 17 osób w tym dzieci zostało zabitych w fabryce po wybuchu gazu
na zamieszkanym terenie w Lahore w lutym 2012.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34729589
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Ostatnie z różowych delfinów
(ź)

http://www.bbc.com/travel/story/20151029-the-last-of-the-pinkdolphins

Serene Willimas schwytała złodzieja jej telefonu komórkowego w restauracji
(ź)

http://www.bbc.com/sport/tennis/34725563

4.XI
Firmy internetowe będą musiały zachować szczegóły dotyczące wizyt każdej
strony www przez obywateli Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
takie są plany nowych ustaw związanych z inwigilacją
Policja i służby bezpieczeństwa dostaną zgodę na dostęp do danych. Theresa
May Home Secretary przekonuje, że jest to konieczne ze względu na walkę z
terroryzmem.
Projekt Invetigatory Powers (Specjalnych uprawnień śledczych) zostanie
opublikowany później.
Rząd porzucił plany polegające na oddaniu władzom pełnych praw dostępu do
przeglądanie historii odwiedzanych stron internetowych każdego użytkownika
obawiając się, że projekt może zostać zablokowany w parlamencie. Zamiast
tego chce podstawowego dostępu do adresów domen, które każda osoba
odwiedziła.
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-politics-34715872

Premier Rumuni Victor Ponta ustąpił ze stanowiska po tym jak około 20 000
ludzi wyszło na ulice w proteście przeciwko wybuchowi pożaru w klubie
nocnym, w którym zginęło 32 osoby
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Do pożaru doszło w piątek w nocy w Bukareszcie kiedy występujący tam zespół
muzyczny zaczął odpalać fajerwerki.
Demonstranci wezwali V. Ponta do rezygnacji ze stanowiska wskazując na
korupcję w rządzie oraz niewystarczający nadzór nad bezpieczeństwem.
Wobec V. Ponty ciążą oskarżenia w związku z podejrzeniem korupcji.
We wrześniu stał się pierwszym urzędującym premierem Rumunii którego
podejrzewa się o defraudacje, unikanie podatków oraz pranie pieniędzy.
V. Ponta zaprzeczył oskarżeniom
pełni nieprofesjonalne”.

oskarżając prokuraturę o zachowanie „w

„Mam nadzieję, że ustąpienie rządu usatysfakcjonuje ludzi, którzy wyszli na
ulice” powiedział podczas wystąpienia w rumuńskiej telewizji
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34720183

Prezydent Egiptu Abdul Fattah al-Sisi broni egipski ustaw dotyczących
bezpieczeństwa przekonując, że kraj jest wciąż na drodze demokracji
Przed wizytą w Wielkiej Brytanii A. F. Sisi powiedział BBC, że Egipt jest
zagrożony przez grupy ekstremistów oraz przez brak stabilizacji w
państwach sąsiednich.
Podkreślił, że sytuacja w Egipcie jest inna niż w Europie.
A.F. Sisi marszałek polowy poprowadził armię do obalenia prezydenta
Mohammeda Morsi w 2013 co poprzedziły masowe protesty.
Od tego czasu ponad 1000 osób zostało zabitych i 40 000 uwięzionych w
związku z represjami wymierzonymi w dysydentów.
Wielu z nich było zwolennikami zdelegalizowanego Bractwa Muzułmańskiego ale
świeccy i liberalni działacze również zostali ukarani za złamanie praw
uniemożliwiających protesty w 2013 roku, które zezwalają ministerstwu spraw
wewnętrznych na zakaz zgromadzeń dla większej liczby osób niż 10.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34712217

Samolot transportowy rozbił się w pobliżu międzynarodowego lotniska w stoli
Sudanu Południowego w Jubie, zginęło co najmniej 25 osób
Według niektórych liczba ofiar mogła osiągnąć 40.
Nie jest wiadome ile było osób na pokładzie samolotu i ile było na ziemi.
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Radio Miraya z Juby informuje, że Antonov leciał w kierunku Paloch do
Górnego Nilu i rozbił się 800 metrów od autostrady.
Rzecznik prezydenta Ateny Wek Ateny powiedział agencji Reuters , że co
najmniej dwie osoby przeżyły członek załogi i dziecko
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-34719679

Odsetek zgonów u białych Amerykanów kobiet i mężczyzn w średnim wieku
rośnie, co zaszokowało badaczy. Dlaczego tak się dzieje?
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34714842

3.XI
VW informuje, że znalazł „złe regulacje" w emisji dwutlenku węgla co mogło
dotknąć około 800 0000 samochodów w Europie
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-34712435

Rosyjskie i amerykańskie samoloty „testują protokoły bezpieczeństwa" w
Syrii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34709167

Katastrofa samolotu na Płw. Synaj; Rosyjskie rejestratory lotu zostaną
zbadane
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34710375
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2.XI
Egipscy i międzynarodowi eksperci rozpoczęli śledztwo, które ma wyjaśnić
dlaczego rosyjski samolot z 224 osobami na pokładzie rozbił się w północnej
części Półwyspu Synaj

Jaki będzie główny tok postępowania?

Czy to była przyczyna techniczna?
Egipski premier powiedział, że to była najbardziej prawdopodobna
okoliczność, ale trzeba będzie „albo tego dowieść albo temu zaprzeczyć”.
Egipski minister lotnictwa cywilnego Hossam Kamal poinformował, że nie było
żadnych sygnałów o tym, że wystąpiły jakies problemy zaprzeczając
wcześniejszym raportom, że pilot poprosił o zgodę na wcześniejsze lądowania
gdyż miały wystąpić problemy techniczne.

Błąd ludzki?
Linie lotnicze tłumaczą, że pilot Valery Nemov miał wylatanych 12000 godzin
w w tym 3860 na samolotach typu A321, dlatego nie należy oczekiwać, że to
był „błąd załogi”, który mógł przyczynić się do katastrofy.
Ale „czarne skrzynki” – rejestrator głosu w kokpicie (CVR) oraz rejestrator
danych lotu (FDR), które zostały znalezione dostarczą szczegółów
dotyczących ostatnich minut lotu.

Bomba na pokładzie?
Nie ma twardych dowodów sugerujących, że to bomba spowodowała katastrofę i
jednocześnie pojawiają się pytania w jaki sposób potencjalny zamachowiec
mógłby przenieść ładunek unikając jednocześnie wykrycia na lotnisku Sharm
el-Sheikh – ale jeden z ekspertów powiedział BBC, że opis wraku wskazuje,
że mogło dojść i do takiej ewentualności.
Profesor Michale Clarke główny dyrektor Royal United Services Institute
powiedział, że: „Według wcześniejszych raportów (samolot)rozpadł się na
dwie części I to sugeruje przyczynę katastrofy, która nie była natury
mechanicznej, ale to mogło być spowodowane być może eksplozją na pokładzie.
„Tak więc byłbym bardziej skłonny myśleć, że na pokładzie mogła być bomba
niż to, że przyczyna katastrofy byłby pocisk wystrzelony z ziemi.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34692132
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Ciała 144 osób zabitych podczas katastrofy samolotu w Egipcie zostały
przetransportowane do St Ptersburga, śledztwo badające przyczynę katastrofy
trwa
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34695608

Wybory w Turcji: Prezydent Recep Tayyip Erdogan wzywa do poszanowania
wyników, według których rządząca Justice and Development Party (AKP)
(Partia Sprawiedliwości i Rozwoju) uzyskała większość parlamentarną
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34696489

Zmiana chińskiego prawa zezwalającego na posiadanie drugiego dziecka
zacznie obowiązywać od marca 2016 roku
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34697016

1.XI
Wybory w Turcji: Rządząca AKP zdobywa większość
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34694420

Rozbicie się samolotu na Płw. Synaj: Rosyjska maszyna rozpadła się a czasie
lotu
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34694057

Konflikt w Syrii: Bojownicy z Państwa Islamskiego najwidoczniej przejęli od
wojsk rządowych miasto Maheen w środkowej prowincji Homs
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34693670
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