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Zbójstwo Borisa Nemtsova w Rosji
22 luty (niedziela) – 28 luty (sobota) 2015

28.II
Prezydent Rosji Władymir Putin powiedział, że zrobi wszystko co w jego
mocy, aby ci którzy zamordowali polityka opozycji Borisa Nemtsova trafili
przed wymiar sprawiedliwości

B. Nemtsov został trafiony czterema kulami na moście w pobliżu Kremla.
Zachodni przywódcy wezwali do przeprowadzenia przejrzystego śledztwa w
związku z morderstwem.
B. Nemtsov l.55 był pierwszym deputowanym za czasów prezydenta Borysa
JElcyna w latach 90-tych, ale został odsunięty od polityki od momentu
dojścia do władzy W. Putinka, którego stał sę silnym krytykiem szczególnie
w związku z kryzysem na Ukrainie.
W ostatnim wywiadzie B.Nemtsov powiedział, że obawia się śmierci ze strony
prezydenta z powodu swojego sprzeciwu wobec wojny.
Polityk zginął godziny przed marszem w Moskwie, w którym on i jego
zwolennicy mieli wyrazić sprzeciw wobec wojny.

Marsz miał się odbyć na przedmieściach Moskwy jedna został odwołany a jego
organizatorzy uzyskali zgodę na procesję w centrum miast, w której zostanie
oddany hołd zamordowanemu.
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Rosyjskie media poinformowały, że marsz rozpocznie się na Kitaigorodskym
Proezdie o 15.00 czasu lokalnego (12:00 GMT) i przejdzie w miejscu gdzie do
polityka oddano strzały.
B. Nemtsov został zastrzelony około 23.40 (20.40 GMT) w piątek kiedy w
towarzystwie kobiety przechodził przez most Bolshoy Moskvoretsk,
poinformował minister spraw wewnętrznych Rosji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31672940

Uwięziony przywódca Kurdów Abdullah Ocalan stojący na czele głównego
ugrupowania bojowników przekonuje swoich zwolenników, aby zakończyli 30letnią wojnę

Ponad 40 000 ludzi, głównie Kurdów zginęło podczas walk o utworzenie
własnego kurdyjskiego państwa na południowym-wschodzie Turcji.
A. Occalan przewodzi Partii Pracujących Kurdystanu (Kurdistan Workers'
Party lub PKK), ale od 1999 roku jest w więzieniu gdzie odsiaduje wyrok
dożywocia.
W 2013 roku ogłosił rozejm, który obowiązuje pomiędzy incydentami do
których dochodzi pomiędzy Kurdami oraz siłami rządowymi.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31673830

Sir John Sawers, dawny szef brytyjskiego wywiadu MI6 ostrzegł przed
rosyjskim „niebezpieczeństwem"

W obszernym wywiadzie Sir J. Sawers opisał też zagrożenia ze strony
dżihadystów
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-31669195

Trybunał w Egipcie umieścił Hamas na liście organizacji terrorystycznych
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Hamas, który kontroluje Strefę Gazy jest odgałęzieniem Bractwa
Muzułmańskiego w Egipcie uznawanego za organizację terrorystyczną w 2013
roku.
Decyzja Egiptu została potępiona przez przywódców Hamasu, który zdanie
„ułatwi to dalszą okupację ze strony Izraela.
Hamas ma przewagę w Gazie i toczył 50-dniową wojnę z Izraelem. Zgodnie ze
swoimi założeniami jego celem jest zniszczenie Izraela
[http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp].
Hamas, który został założony w 1987 roku wygrał w palestyńskich wyborach w
2006 roku i narzucił swoją władzę w Gazie po obaleniu rywali z ugrupowania
Fatah.
Zdaniem zwolenników Hamas jest ruchem oporu przecikwo Izraelowi, z którym
ten od lat walczy.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31674458

27.II
Kryzys w związku z pomocą dla Gracji: w Niemczech odbędzie się głosowanie w
tej sprawie po tym jak w Atenach doszło do zamieszek

Niemiecki parlament debatuje nad planem wydłużenia pomocy finansowej dla
Grecji o kolejne 4 miesiąca.
Wydłużenie pomocy, które zostało zaakceptowane przez kredytodawców w zamian
za przeprowadzenie poważnych reform w Grecji musi być ratyfikowane przez
członków Eurostrefy.
Choć kilku parlamentarzystów niemieckich wyraziło swoje wątpliwości
głosowanie powinno się odbyć bez przeszkód.
Niemcy jako dominująca siła ekonomiczna w UE ma kluczowy głos w tej kwestii
Do głosowania dochodzi po tym kiedy w Atenach w czwartek doszło do starć
pomiędzy policją i protestującymi.
Były to pierwsze takie zamieszki kiedy po wyborach lewicowa Syriza przejęła
władzę miesiąc temu.
Dziesiątki aktywistów rzucały koktajle mołotowa i kamienie w policję oraz
podpalono samochody. W marszach wzięło udział setki protestujących.
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Proponowane reformy i wydłużenie okresu kredytowania doprowadziły do różnic
poglądów u członków samej Syrizy.
Premier bronił założeń programu, ale część członków partii o poglądach
skrajnie lewicowych oskarżyła rząd o powrót do przedwyborczych obietnic.
Syriza wygrała wybory w styczniu dzięki obietnicom renegocjacji w sprawie
długu Grecji oraz zakończenie okresu pomocy finansowej
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31654898

Wdowa po mężczyźnie zabitym przez zamaskowanego bojownika z Państwa
Islamskiego zwanego „Jihadi John" chce aby został on schwytany żywy
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-31654630

Sędzia federalny w Argentynie wycofał kontrowersyjny pozew przeciwko pani
prezydent Cristina Fernandez de Kirchner oraz ministrowi spraw
zagranicznych
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31650434

Białaczka zmienia „niemal nieuchronnie" informują naukowcy
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-31622341

Czy żyło by ci się bezpiecznie gdybyś wiedział, że twój dom może się zapaść
pod ziemię?
(ź)
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http://www.bbc.com/future/story/20150226-when-the-earth-swallowspeople

26.II
Rosja podpisała zgodę z Cyprem pozwalającą na korzystanie jej marynarki
wojennej z portów
Do porozumienia doszło gdy pomiędzy Rosją a Zachodem panuje napięcię w
związku z konfliktem na Ukrainie.
Prezydent W. Putin poinformował, że żadne kraje nie powinny się niepokoić
gdyż porty będą w głównej mierze wykorzystywane w walce z terroryzmem i z
piratami.
Na Cyprze znajdują się angielskie bazy wojskowe. Wielka Brytania
zapowiedziała, że rozmieści swoich żołnierzy na Ukrainie w celu prowadzenia
szkoleń.
Rosja chce zacieśnić kontakty z indywidualnymi członkami UE w tym z Cyprem,
Węgrami i Gracją po tym kiedy wspólnota nałożyła sankcje na Moskwę w
związku z jej rolą na Ukrainie.
Prezydent Cypru Nicos Anastasiades ujawnił, że oba kraje rozważają
możliwość wykorzystania przez Rosję baz powietrznych do pomocy
humanitarnej.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31632259

Sekretarz Stanu John Kerry zakwestionował ocenę izraelskiego premiera
Benjamin Netanyahu w związku jego stanowiskiem odnośnie irańskiego programu
jądrowego
B. Netanyahu skrytykował Stany Zjednoczone i inne kraje za „rezygnację" z
próby powstrzymania Iranu od wyprodukowania broni jądrowej.
Podsumowując ostatnią rundę rozmów na temat irańskiego programu jądrowego z
Iranem w Genewie, J. Kerry powiedział senatorom, że prezydent B. Obama
poinformował, że polityka
USA polega na tym, aby nie pozwolić aby Iran wyprodukował broń jądrową
zatem B. Netanyahu nie ma racji.
W 2005 roku kwestia Iranu trafiła do Rady Bezpieczeństwa ONZ, co
doprowadziło do nałożenia sankcji oraz wydania rezolucji zgodnie, zgodnie z
którą Iran miała zaprzestać wzbogacania uranu.
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Stany Zjednoczone i inne kraje tzw. P5 +1 prowadzą negocjacje z Iranem w
sprawie jego programu jądrowego. Uzgodniono, że porozumienie zostanie
podpisane w marcu w tym roku, ale premier B. Netanyau jest przeciwny
jakiemukolwiek porozumieniu, które może pozwolić Teheranowi odzyskać
zdolność do budowy broni jądrowej
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31636213

Kryzys w związku z Boko Haram: Przywódcy wojskowi z Nigerii, Czadu,
Kemarunu, Beninu i Nigru finalizują swoje działania zmierzające do
utworzenia sił w liczbie 8750 żołnierzy do walki z ugrupowaniem islamskim
Boko Haram
Siły będą dowodzone przez nigeryjskiego dowódcę po czym nastąpi zmiana na
zasadzie rotacji i na czele stanie przedstawiciel innego kraju.

Liczebność żołnierzy w zależności od kraju

Niegeria 3500
Chad 3500
Kamerun 750
Niger 750
Bnin 250
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-31593802

Washington DC legalizuje użycie i posiadanie marihuany
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31634827

Trybunał w Korei Południowej dekryminalizuje cudzołóstwo
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-asia-31635747

Brit Awards 2015: Madonna spadła ze sceny
(ź)

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-31633349

25.II
Amnesty International przekonuje pięciu stałych członków Rady
Bezpieczeństwa ONZ, aby zrezygnowali z prawa veta w sytuacji gdy są
popełniane zbrodnie
W swoim rocznym raporcie [https://www.amnesty.org/en/annual-report-201415/]
jej członkowie poinformowali, że odpowiedź państw na serię konfliktów w
2014 roku była pełna wstydu.
Bogatsze kraje są winne za „odrażającą" postawę nie udzielenia schronienia
większej ilości uchodźców, informuje Amnesty.
W marcu Rosja zawetowała rezolucję potępiającą jako nielegalne referendum w
związku ze statusem Krymu a w maju Rosja i Chiny zablokowały rezolucję
potępiającą Syrię.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-31617141

Prezydent Nigerii Goodluck Jonathan poinformował, że los się „zdecydowanie
odwrócił" przeciwko bojownikom po tym jak siły rządowe zaczynają odzyskiwać
utracone terytorium
Do wypowiedzi głowy państwa doszło po tym jak bojowników Boko Haram
oskarżono o zabicie we wtorek 27 ludzi w dwóch centrach handlowych na
północy kraju.
Co najmniej 17 cywilów zginęło w Potiskum i 10 w Kano informują
przedstawiciele policji.
Oddziały wojskowe Nigerii odbiły w ostatnim czasie 8 głównych miast w ciągu
minionych tygodni.
W dalszym ciągu Boko Haram kontroluje 6 głównych miast.
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Tymczasem wybory prezydenckie i parlamentarne zostały przełożone o 6
tygodni na 28 marca, aby dać wojsku więcej czasu na pokonanie bojowników
Boko Haram.
Głównym kontrkandydatem obecnego prezydenta jest były szef armii Muhammadu
Buhari.
Obecnie szefowie sił zbrojnych z Nigerii, Kamerunu, Czadu, Nigru i Beninu
omawiają obecnie plany utworzenia sił składających się z 8700 żołnierzy do
walki z Boko Haram.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-31620989

Panjshir w Afganistanie nawiedziły tragiczne w skutkach lawiny
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-31619534

Eddie Ray Routh został uznany za winnego zamordowania Amerykańskiego
Snajpera - Chrisa Kyle'a
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31617308

Tajemnice katakumb Świętej Priscilli
(ź)

http://www.bbc.com/culture/story/20150224-the-secrets-of-thecatacombs

24.II

Komisja Europejska poinformowała, że Grecja zgodziła się na propozycje
przeprowadzenia reform
Wśród nich są m.in. walka z uchylaniem się od podatków oraz z przemytem
paliwa i papierosów.
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Międzynarodowy zespół kredytodawców musi zaakceptować listę reform, aby
wydłużyć okres kredytowania o 4 miesiące
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31599688

Konflikt ukraiński: Rosyjski prezydent W. Putin uważa, że wojna na Ukrainie
jest mało prawdopodobna
Podkreślił w czasie wywiadu dla rosyjskiej telewizji, że ostatni rozejm
uzgodniony w Mińsku jest najlepszym sposobem na stabilizację we wschodniej
Ukrainie
We wtorek ministrowie spraw zagranicznych z Ukrainy, Francji i Niemiec
spotkają się w Paryżu aby omówić kwestię rozejmu.
W poniedziałek przedstawiciele armii ukraińskiej poinformowali, że nie
mogli wycofać ciężkiego uzbrojenia z linii frontu, gdyż doszło do ostrzału
ze strony separatystów.
Władze Ukrainy oskarżają separatystów o wykorzystywanie artylerii wokół
Doniecka i Debalcewa.
Obserwatorzy z OBWE ( Organization for Security and Co-operation in Europe
(OSCE), również informują, że walki trwają od momentu wejścia w rzycie
zawieszenia broni.
Nie spodziewano się, że rebelianci wycofają broń w poniedziałek ze względu
na rocznicę dnia Rosyjskich obrońców Ojczyzny (Defenders of the Fatherland
Day), który był obchodzony tego dnia.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31596634

Stany Zjednoczone i Korea Południowa zapowiedziały wspólne przeprowadzenie
manewrów
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-31598446

Nowa Zelandia wyśle swoje pomocnicze oddziały do Iraku
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-31598270
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Wczesne zetknięcie się z orzeszkami ziemnymi redukuje ryzyko alergii
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-31550816

23.II
W Australii uzyskanie obywatelstwa będzie trudniejsze

Obywatele urodzeni w Australii stracą część przywilejów jeśli złamią prawo
antyterrorystyczne poinformował premier Tony Abbott.
Zdaniem władz kraj jest zagrożony ze strony radykalnych islamistów.
Uważa się, że dziesiątki ludzi z obywatelstwem Australii walczą dla
bojowników z Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii.
Wystąpienie premiera zbiegło się w czasie z wydaniem raportu na temat
strzelaniny w kawiarni w Sydney w grudniu ubiegłego roku.
Kiedy samozwańczy duchowny Man Haron Monis wziął zakładników 2 osoby
zostały zabite.
Nie znaleziono powiązań pomiędzy nim a PI. Ale jeden z uchodźców irańskiego
pochodzenia w momencie oblężenia w kawiarni poprosił o flagę PI.
Według raportu australijska służba bezpieczeństwa otrzymała 18 informacji o
Monis przed wydarzeniem w kawiarni, ale żadna nie sugerowała, że tak szybko
dojdzie do ataku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-australia-31579804

Sprawująca na Węgrzech partia Fidesz straciła 2/3 większości w parlamencie
po wyborach uzupełniających
Tak zwana „super większość" pozwalał premierowi Viktor Orbanowi na
wprowadzenie nowych ustaw bez poparcia innych partii.
Zdaniem krytyków większość, która dysponował premier zagrażała węgierskiej
demokracji.
Prawicowa parta Viktora Orbana oraz jej koalicjant Chrześcijańska
Demokracja miała „super-większość" od ich zwycięstwa w wyborach w 2010
roku.
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W ubiegłorocznych wyborach powszechnych uzyskał tylko jeden mandat w 199
parlamencie.
Do wyborów uzupełniających doszło po tym jak reprezentant partii Fidesh
Tibor Navracsics, który zyskał mandat posła w parlamencie w kwietniu został
Komisarzem UE.
Tymczasem rząd W. Orbana w ciągu pięciu lat został oskarżony o korupcję a
jego popularność zaczęła spadać na skutek m.in. próby wprowadzenia
kontrowersyjnego podatku na internet, który ostatecznie został porzucony.
Dodatkowo inne niepopularne plany wprowadzenia zmian jak np. zakaz handlu w
niedzielę doprowadziły do spadku notowań partii wśród Węgrów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31576491

Ukraina, podczas marszu w mieście Charków bomba zabiła 2 osoby w tym
policjanta i zraniła co najmniej 10 osób
Na amatorskim nagraniu wideo widać marsz kilkuset ludzi. Nagle widać
wybuch.
Na obrazie pokazano jak jeden z mężczyzn kona umiera w agonii. Drugi
nieżywy leży w śniegu.
W ostatnich tygodniach doszło do kilku wybuchów w Charkowie, ale żaden nie
był śmiertelny w skutkach.
Marsze został zorganizowane w kilku miastach w celu uczczenia rocznicy
powstania w Kijowie co doprowadziło do usunięcia prorosyjskiego prezydenta
Viktor Yanukovycha.
Służby bezpieczeństwa zatrzymały 4 osoby podejrzane o atak, poinformowały
władze.
O atak oskarża się prorosyjskie ugrupowanie, które określa siebie jaki
Partyzantów Charkowa (Kharkiv Partisans).
Charków leży poza strefą konfliktu gdzie rozejm jest utrzymywany.
Tymczasem w mieście Debalcewo zawieszenie broni obowiązuje.
Alexander Hug z OBWE(OSCE) informuje, że systuacja humanitarna jest
katastrofalne.
„Lokalni mieszkańcy powiedzieli nam, że nie ma wody, żywności, gazu,
ogrzewania, prądu, lekarstw. I wszystkie budynki, które nasi obserwatorzy
widzieli (...) ucierpiały na skutek walk" powiedział.
(ź)

POLSKI PORTAL 1-28 luty 2015

12

nr 2 (23)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31575384

Wielki Immam Egiptu Al-Azhar wezwał do przeprowadzenia radykalnych reform w
nauczaniu religijnym islamu, aby powstrzymać rozwój ekstremizmu

Szejk Kairu Ahmed al-Tayeb na al-Azhar University powiedział, że
historyczne wypaczenia w odczytaniu Koranu doprowadziły do złej
interpretacji samego islamu.
Przemawiając na konferencji poświęconej zwalczaniu terroryzmu w Mekce w
Arabii Saudyjskiej wezwał do jedności wśród muzułmanów
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31580130

Oscary 2015: W kategorii najlepszy aktor zwycięzcą został Eddie Redmayne

Został nagrodzony za swoją rolę w filmie pt. The Theory of Everything
(Teoria wszystkiego), natomiast Julianne Moore została uznana za njlepszą
aktorkę za rolę w filmie pt. Still Alice.
Za najlepszy film uznano obraz pt. Birdman, a za najlepszego reżysera
Alejandro Gonzalez Inarritu. Został nagrodzony również za najlepszy
scenariusz i najlepsze zdjęcia.
Najlepszym filmem obcojęzycznym został polski czarno-biały obraz pt. Ida
(ź)

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-31580656

22.II
Kilkuset żołnierzy tureckich w pojazdach opancerzonych wjechało na
terytorium ogarniętej wojną Syrii, żeby ewakuować siły pilnujące
historycznego grobowca gdzie znajdują się szczątki Suleyman Shaha, który
umarł w XIII wieku
Turcja uznaje to terytorium za suwerenne
[http://www.hri.org/docs/FT1921/Franco-Turkish_Pact_1921.pdf]
Bojownicy Państwa Islamskiego zagrozili rok temu, że świątynia wraz z
grobowcem gdzie spoczywa dziadek (żyjący w latach 1178-1236) założyciela
imperium Otomanów - Osmana I, stanie się celem ich ataku
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31572257

Kryzys Ukraiński: obie walczące strony zgodziły się na rozpoczęcie
wycofywania ciężkiej broni
Zdaniem rosyjskiego generała, który bierze udział w procesie wycofywanie
może się zacząć w niedzielę, ale w rzeczywistości najprawdopodobniej
dojdzie do tego we wtorek.
Jest to jeden z elementów porozumienia zawartego w Mińsku pomiędzy stroną
rządową a przywódcami separatystów.
Kolejnym była wymiana jeńców do której doszło w niedzielę pomiędzy
stronami konfliktu w wyniku czego strona rządowa i separatyści wymienili
191 osób.
Zdaniem David Sterna z BBC wymiana jeńców była pierwszym pozytywnym
wydarzeniem od czasu podpisania 18 lutego porozumienia w Mińsku.
Według ustaleń ciężkie uzbrojenie ma być wycofane z jednej i drugiej strony
w zależności od jej kalibru aż do 14 km
Tymczasem w Charkowie w wyniku eksplozji zginęła co najmniej jedna osoba.
Podano tez informacje, że w niedzielę doszło do eksplozji w pobliżu
lotniska w Doniecku.
Obecnie w stołecznym Kijowie trwa marsz tysięcy Ukraińców - upamiętniający
ofiary ostrzału snajperskiego podczas protestów w lutym w ubiegłym roku, w
którym uczestniczą przywódcy krajów europejskich.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31572259

Wojsko Nigerii odbiło miasto Baga na północnym-wschodzie, które było w
rękach bojowników Boko Haram od 3 stycznia
W ataku zginęło 7 żołnierzy i jedna osoba cywilna.
Zdaniem prezydenta Goodluck Jonathana wybory prezydenckie odbędą się 28
marca. Termin został przełożony ze względu na działalność dżihadystówz Boko
Haram
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-31568055

W Nowym Jorku uczczono 50 rocznicę zamordowania Malcolma X- działacza,
który walczył o prawa dla czarnoskórej ludności w USA
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31572255

15 luty (niedziela) – 21 luty (sobota) 2015

21.II
Kryzys Ukraiński: w Moskwie odbył się marsz przeciwko „przewrotowi",do
którego doszło rok temu na Ukrainie

Rosyjskie media mocno nagłośniły wydarzenie ze zwróceniem uwagi na hasło
przewodnie: „Nie zapomnimy! Nie zapomnimy!"
Protesty na Ukrainie doprowadziły do odsunięcia od włądzy prorosyjskiego
prezydenta Viktora Yanukovycha w 2014 roku.
Przemawiając w telewizji rosyjskiej były przywódca Ukrainy potępił
„bezprawie" na Ukrainie, informując, że ta sytuacja kosztował go „wiele
nieprzespanych nocy".
Po usunięciu prezydenta Rosja zajęła Krym i jest oskarżana o wspieranie
separatystów we wschodniej Ukrainie.
W marszu zdaniem policji wzięło udział około 35 000 ludzi. Pośród
uczestników byli m.in. Kozacy w pełnym umundurowaniu. Niesiona flagi i
transparenty z podobizną prezydenta W. Putina.
Była między innymi grupa w wojskowych strojach niosąca transparent z
napisem: „Majdan to choroba - my ją wyleczymy!"
Zdaniem korespondenta BBC wielu ludzi w marszu obwinia Amerykę i UE za
zmiany do których doszło na Ukrainie.
Prezydent Ukrainy Petro Poroshenko oskarżył w piątek Rosję o bezpośrednie
zaangażowanie się rosyjskich snajperów, którzy zastrzelili jego zdaniem
dziesiątki protestujących w Kijowie w dniach 18-20 luty rok temu.
Tymczasem prorosyjscy separatyści ogłosili wymianę jeńców w Ługańsku, w
której za 35-39 ukraińskich żołnierzy zostanie zwolnionych 37 ludzi, którzy
są w rękach sił rządowych.
Ukraiński doradca prezydenta Yuri Biriukov podał na swojej stronie w
Facebooku
[http://www.bbc.com/news/another%20of%20the%20key%20points%20of%20the%20cea
sefire%20plan.], że liczba zabitych podczas walk w mieście Debalcewo wynosi
prawdopodobnie 179 i 81 jest zaginionych - liczba jest znacznie wyższa niż
poprzednio podana.
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W Doniecku, który jest w rękach separatystów ostatnio było słychać odgłosy
eksplozji.
Zdanie ONZ w konflikcie Ukraiński od kwietnia 2014 r., zginęło prawie 5700
a 1,5 miliona opuściło swoje domy.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31561769

Kryzys w Jemenie: Działania bojhowników są „bezprawne" informuje były
prezydent Abdrabbuh Mansour Hadi
Przemawiając ze swoje politycznej twierdzy w południowym mieście Aden,
powiedział, że ciągle jest prezydentem.
Wcześniej spędził kilka tygodni w areszcie domowym w stołecznym mieście
Sanaa po tym kiedy bojownicy z ugrupowania Houthis zmusili go do
rezygnacji.
Do jego ucieczki doszło dzień po tym kiedy partie opozycyjne uzgodniły
utworzenie rady rządzącej, które ma przejąć władzę w Jemenie.
W kraju jest sytuacja kryzysowa odkąd do władzy doszło ugrupowanie Houtis
wywodzące się z plemienia Shia.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31564933

Agencja przy ONZ ds. dzieci poinformowała, że w Sudanie Południowym
uzbrojeni bandyci porwali co najmniej 89 chłopców
Do wydarzenia doszło w obozie na północy kraju w mieście Malakal, gdzie
znajdują się tysiące osób na skutek walk pomiędzy wojskiem a rebeliantami.

Przedstawiciele UNICEF poinformowali, że niezydentyfikowani ludzie
przechodzili z domu do domu i wyprowadzali chłopców starszych niż 12 lat.
W ubiegłym tygodniu Human Rights Watch oskarżyło obie walczące strony o
wykorzystywanie żołnierzy dzieci, czemu strona rządowa zaprzecza.
Do konfliktu w Sudanie doszło w 2013 roku kiedy prezydent Salva Kiir
oskarżył swojego zastępcę Riek Machara o zorganizowanie przewrotu.
Według ONZ w ubiegłym roku w walkach jako żołnierze wzięło udział 12 000
dzieci.
Sudan Południowy jest najmłodszym krajem, który w 2011 r. uzyskał
niepodległość
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-africa-31567130

Porozumienie w sprawie greckiego długu: Premier Alexis Tsipras ostrzega
przez trudnościami
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31564846

20.II
Wielka Brytania i UE zostały oskarżone „wielką pomyłkę" w odczytaniu
prawdziwych intencji na Kremlu w trwającym kryzysie ukraińskim
Według reprezentantów Komisji ds. UE przy Izbie Lordów Europa zachowała się
jak lunatyk.
UE nie miała wyobrażenia o głębi wrogości w stosunku do rosyjskiej wrogości
w stosunku do zbliżenia na linii Ukraina i UE.
Odzew ze strony Komisji pojawił się po tym jak przewodniczący Rady Europy
Donald Tusk podjął rozmowę z Davidem Cameronem na temat jak UE powinna
zareagować na konflikt na wschodzie Ukrainy
W raporcie Komisji czytamy, że również Wielka Brytania nie była
wystarczająco „aktywna i widoczna" podczas kryzysu ukraińskiego.
Wilka Brytania jest szczególnie odpowiedzialna za Ukrainę ponieważ jest
jednym z 4 sygnatariuszy Memorandum Budapesztańskiego podpisanego w 1994
roku, które gwarantuje integralność Ukrainy, poinformowała Komisja.
„Wina leży po stronie prorosyjskich separatystów wspieranych przez władze
Rosji a nie w związku z Umową Stowarzyszeniową pomiędzy UE a Ukrainą, która
była negocjowana ponad 7 lat temu zanim Rosja nielegalnie najechała i
zajęła część terytorium swojego sąsiada" powiedziała rzecznik Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
„Jeśli społeczeństwo Ukrainy pragnie bliższych społecznych, gospodarczych i
politycznych relacji z UE, to jego decyzja a nie Rosji."
Tymczasem w czwartek poinformowano o ostrzelaniu niektórych terenów w tym
zajętego przez separatystów Doniecka.
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-31545744
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Połączone siły 25 tysięcy bojowników itacko-kurdyjskich przygotowuje się
do odbicia Mosulu z rąk Państwa Islamskiego
Starszy stopniem przedstawiciel armi poinformował, że dojdzie do tego
prawdopodobnie w kwietniu albo maju.
„Drugie co do wielkości miasto w Iraku znajduje się obecnie w rękach 1000 2000 bojowników PI" -dodał.
W Mosulu gdzie mieszka ponad 1 milion ludzi wpadł w ręce PI w czerwcu.
Tymczasem bojownicy z Kurdish Popular Protection Units (YPG) oraz trzech
innych ugrupowań zorganizowali ofensywę skierowaną przeciwko bojownikom PI
po tym jak odbito z ich rąk miasto Kobane 26 stycznia.
Syrian Observatory for Human Rights informuję, że oddziały YPG oraz ich
sojusznicy mają pod kontrolą 35 km drogi, która łączy Aleppo i Hassakeh.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31543415

W mieście Myanmar na granicy indyjskiej „jest duże zagrożenie" wystąpienia
malarii, której szczep jest odporny na obecnie stosowaną terapię
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-31533559

Przywódca opozycji i krytyk prezydenta W. Putina Alexei Navalny został
skazany na 15 dni więzienia za to, że przekonywał swoich zwolenników do
zorganizowania marszu przeciwko W. Putinowi
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31545047

Ministrowie finansów eurostrefy przygotowują się na spotkanie w Brukseli,
aby podjąć próbę rozwiązania kryzysu w Grecji
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-31545115
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Prezydent stanów Zjednoczonych Barack Obama mówi, że USA nie są w stanie
wojny z Islamem, ale walczą z ludźmi, którzy wypaczyli tę religię
B. Obama przemawiał przed 60 reprezentantami z 60 krajów, którzy wzięli
udział w 3-dniowym spotkaniu poświęconym ekstremizmowi, do którego doszło
po atakach w Danii i Francji.
Prezydent USA wyjaśnił, że świat musiał doprowadzić do konfrontacji z
ideologiami, które radykalizują zachowani ludzkie.
Poinformował, że ugrupowania takie jak Państwo Islamski i Al-Kajda są
organizacjami terrorystycznymi a nie religijnymi.
B. Obama poprosił Kongres formalnie o wyrażenie zgody na operację wojskową
przeciwko PI w Iraku i Syrii.
Idea konferencji narodziła się po inspirowanych islamem atakami w Kanadzie
i Australii i zostało ogłoszona zaraz po ataku na redakcję Charlie Hebdo
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31523213
http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-obama-terrorismconference-20150218-story.html

Konflikt ukraiński: Prezydent Petro Poroshenko wezwał do rozmieszczenia sił
ONZ aby utrzymać rozejm

Poinformował o tym kiedy ukraińskie oddziały wycofały się ze strategicznego
miasta Debalcewo.
Zdaniem prezydenta prawie 2500 żołnierzy wycofało się w środę.
Poinformował, że doszło do tego w zorganizowany sposób, ale co najmniej 6
żołnierzy zostało zabitych a ponad 100 rannych.
Jeden ze starszych przedstawicieli armii ukraińskiej informuje, że w ciągu
minionych 3 dni zginęło 22 żołnierzy ukraińskich. Zdaniem rebeliantów ta
liczba jest wyższa.
Rozejm, który zaczął obowiązywać w niedzielę jest pod obserwacją i są
informacje o tym, że część ciężkiego sprzętu została wycofana z obu stron.
W dalszym ciągu członkowie OBWE nie mają dostępu do Deablcewa.
Większość mieszkańców miasta została ewakuowana ale około 5000 cywili wciąż
jest na miejscu.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-31527414

Była premier Tajlandii Yingluck
upraw ryżowych dla rolników

skazana w związku ze sprawą dopłat do

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-31529663

Libia nalega, aby ONZ nałożyła embargo na broń dostarczaną do Libii, aby
umożliwić walkę z Państwem Islamskim
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31523944

Europejski Bank Centralny zaoferował greckim bankom dodatkowe 3,3 mld euro
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-31517363

18.II
Kryzys ukraiński: Stany Zjednoczone oskarżyły Rosję o pogwałcenie
porozumienia zawartego w Mińsku w sprawie Ukrainy, kiedy Rada
Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie zgodziła się na zawarcie rozejmu
Wokół strategicznego miasta Debalcewo wciąż trwają walki, separatyści
informują, że teraz kontrolują większość tego terytorium.
Media informują, że ukraińscy żołnierze wycofują się z miasta.
Doszło do tego po po tym kiedy prezydent W. Putin przekonywał do poddania
się wojsk ukraińskich.
Przedstawiciele separatystów informują, że Debalcewo nie jest objęte
układem z Mińska i uważają, że jest to „sprawa wewnętrzna".
Kontrowersje dotyczą dziesiątków żołnierzy rządowych - którzy według
separatystów poddali się kiedy zostali pojmani gdyż skończyła się im
amunicja.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-31514295

Oddziały ukraińskie wycofują się z miasta Debalcewo
Petro Poroshenko poinformował, że 80% sił rządowych wycofało się w środę
rano po kilku dniach ciężkich walk
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31519000

Grecja zostanie objęta dłuższym o 6 miesięcy okresem pomocy finansowej,
podają raporty

Pożyczka nie będzie prolongatą obecnego programu pomocy finansowej,
poinformowali przedstawiciele rządu.
W poniedziałek w nocy Grecja odrzuciła plan wydłużenia pomocy w wysokości
240 mld Euro [http://www.bbc.co.uk/news/business-31485073] uznając go za
absurdalny.
Bez Pomocy Grecji zabraknie pieniędzy.
Przedstawiciele UE dali czas Grecji do piątku, aby zdecydował czy chce
kontynuowania planu pomocy finansowej
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-31499815

Setki milionów osób w Chinach wracają do domów aby świętować rozpoczęcie
Nowego Roku Księżycowego, co uważa się za największą migrację ludności w
roku
W ciągu 40 dni Chińczycy odbędą około 3 miliardów podróży informuje agencja
Xinhua [http://news.xinhuanet.com/english/china/2015-02/17/c_134003765.htm]
Chiny świętują wydłużony weekend zwany jako Złoty Tydzień, który oficjalnie
kończy się 24 lutego.
Święto Nowego Roku Księżycowego jest obchodzone w Wietnamie i nazywa się
Tet i w Korei Południowej jest znane jako Seollal.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-31514220
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Syria zgadza się na powstrzymanie nalotów na Aleppo przez 6 tygodni
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31514447

Astronomowie odkryli, że 70 tys. lat temu obca gwiazda znalazła się w
naszym systemie słonecznym
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-31519875

Kwestie bezpieczeństwa zdecydowały o zmianie głównej trasy wspinaczkowej na
Mont Everest
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-31509212

17.II
Kryzys ukraiński: wojskom rządowym i separatystom nie udało się rozpocząć
wycofywania ciężkiej broni z linii frontu, pomimo ostatecznego terminu,
który upłynął w poniedziałek

Obie strony dostały 2 dni po tym jak rozejm wszedł w życie.
Przedstawiciele rządu poinformowali, że nie wycofają broni dopóki nie
zakończą się walki w oblężonym Debalcewie.
Tymczasem przywódcy Niemiec, Ukrainy i Rosji dyskutowali na temat kryzysu w
rozmowie telefonicznej.
Przedstawiciele OBWE (OSCE), którzy są odpowiedzialni za monitoring rozejmu
próbowali przyjechać do Deblacewa po tym jak rebelianci nie zgodzili się na
to w niedzielę.
Przywódcy separatystów poinformowali, że zaoferowali dla wojsk rządowych
utworzenie bezpiecznego korytarza do opuszczenia miasta.
Według stronu ukraińskiej rebelianci ostrzelali pozycje wojsk rządowych 112
razy w niedzielę, głównie wokół Debalcewa.
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Tymczasem kolejne sankcje wymierzone przeciwko Rosji weszły w życie.
Na nowej liście znalazło się 19 osób [http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.040.01.0014.01.ENG] głównie z
Ługańska i Doniecka, ale także 2 Rosjan : zastępców ministrów obrony oraz
rosyjskiego piosenkarza i parlamentarzysty Iosifa Kobzona
[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-31497039].
Według oficjalnych danych na Ukrainie zginęło ponad 5400 osób od kwietnia
2014 roku, ale zdaniem przedstawicieli ONZ rzeczywista liczba ofiar może
być znacznie wyższa.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31495099

Oddziały Nigerii, przy wsparciu wojsk lotniczych odbiły miasta Monguno i
Marte z rąk bojowników Boko Haram informują przedstawiciele armii

Tymczasem władze Kamerunu poinformowały, że jego armia zastrzeliła 80
bojowników Boko Haram i aresztowało 1000 ich zwolenników.
Przedstawiciele Nigru podali, że w poniedziałek aresztowali 160 osób
powiązanych z Boko Haram od 6 lutego.

Nigeria, Czad, Kamerun i Niger utworzyły niedawno koalicję wymierzoną
przeciwko islamskim bojownkom.
W międzyczasie przedstawiciel US Africa Command powiedział BBC, że Nigerii
zostanie udzielona pomoc polagającą na przeszkoleniu i wyposażeniu
żołnierzy w walce z Boko Haram.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-31493150

Plan pomocy Grecji: grecki minister finansów Yanis Varoufakis zapowiedział,
że jest gotowy zrobić „wszystko", aby doszło do porozumienia w sprawie
pomocy finansowej po tym jak rozmowy z ministrami finansów UE zakończyły
się niepowodzeniem
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-31485073

Ataki w Danii: Tłumy ludzi opłakują ofiary strzelaniny
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-31493764
Państwo Islamskie: Władze Egiptu przekonują do międzynarodowej interwencji
w Libii
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31494806

16.II
Władze Egiptu poinformowały, że ich siły zbombardowały cele Państwa
Islamskiego w Libii, kilka godzin po tym jak ugrupowanie pokazało wideo z
egzekucji 21 koptyjskich chrześcijan
Telewizja państwowa podała, że lotnictwo dokonało nalotów
treningowe i składy broni.

na obozy

Nie podano żadnych szczegółów, ale świadkowie poinformowali o atakach
powietrznych w portowym mieście Derna, które jest w rękach bojowników.
wideo z egzekucji opublikowano w niedzielę w postaci 5 minutowego filmu
zatytułowanego: Krwawe posłanie dla kraju krzyża (Eine in Blut geschriebene
Nachricht an die Nation des Kreuzes), na którym widać grupę ludzi w
pomarańczowych kombinezonach, klęczących a następnie zabitych.
Pojmani robotnicy egipscy, wszyscy chrześcijanie koptyjscy zostali
uprowadzeni z miasta Sirte we wschodniej Libii, które jest pod kontrolą
grupy islamskiej.
Większość z 21 Egipcjan koptyjskich porwanych i zamordowanych pochodzi z
biednej wioski w Górnym Egipcie.
Władze Egiptu ogłosiły 7 dni żałoby narodowej

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31483631
http://www.dw.de/is-anh%C3%A4nger-ermorden-21-%C3%A4gyptische-kopten/a18259642

Kryzys ukraiński: obserwatorzy próbują dostać się do miasta Debalcewo
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31483116
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Oskarżenia w związku z atakiem w Kopenhadze
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31485086

Włoskie służby uratowały ponad 2000 emigrantów na M. Śródziemnym
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31481792

Kryzys w Jemenie: ONZ domaga się, aby ugrupowanie Houthis
oddało się władzę
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31483107

15.II
Kryzys ukraiński, po ogłoszeniu rozejmu walki słabną
Rzecznicy rządu i prorosyjskich separatystów poinformowali o kilku
ostrzałach głównie wokół oblężonego miasta Debalcewo.
Obie strony informują jednak, że zawieszenie broni, które weszło w życie o
22:00 GMT w niedzielę jest respektowane.
W pobliżu Debalcewa przed rozejmem trwały zacięte walki.
Zdaniem analityków poprzedi rozejm poczatkowo był przestrzegany, ale
ostatecznie został złamany, ich zdaniem decydujące będzie pierwszych 48
godzin.
Prezydent Ukrainy Petro Poroshenko, prezydent Rosji Włądymir Putin,
prezydent Francji Francois Hollamde i kanclerz Niemiec Angela Merakel
uzgodnili wprowadzenie planu pokojowego w czwartek po długich rozmowach w
Mińsku.
Prezydent Poroshenko ostrzegł, że Ukraina „nie nadstawi drugiego policzka"
jeśli układ zostanie złamany.
W telewizyjnym wystąpieniu w czasie trwania rozejmu powiedział, że
ukraińskie oddziały w Debalcewie zostały wyposażone w amunicję.
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Zgodnie z porozumieniem w Mińsku przerwanie ostrzału jest tylko pierwszym
krokiem, po którym powinno nastąpić utworzenie dwóch zdemiltaryzowanych
stref o szerokości 50-140 km począwszy od poniedziałku.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31475744

Strzelanina w Kopnehadze: policja poinformowała, że zastrzeliła mężczyznę,
który był odpowiedzialny za dwa krwawe ataki w stolicy Dani kilka godzin
wcześniej
W drugim ataku, zginął mężczyzna - wyznawca judaizmu oraz trzej policjanci
zostali ranni w pobliżu głównej synagogi w mieście
W pierwszy ataku ofiarą został 55 letni mężczyzna, który był uczestnikiem
spotkani i debaty ze szwedzkim rysownikiem i grafikiem Larsem Vilksem.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31475803

Cudzoziemcy nie będą mogli kupować ani posiadać ziemi w Republice
Południowej Afryki zgodnie z nowym projektem zaproponowanym przez
prezydenta Jacoba Zumę
Dwie dekady po zakończeniu apartheidu ziemia ciągle znajduje się w rękach
białej mniejszości i pozostaje kwestią trudną do rozwiązania.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-31471427

Jest nadzieja, na powtórne uruchomienie Zderzacza
Jeden z konstruktorów i badaczy Wielkiego Zderzacza Hadronów (Large Hadron
Collider)informuje, że jest szansa na odkrycie w tym roku nowej cząstki co
jet bardziej ekscytujące niż bozon Higsa (Higgs boson)
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-31476337
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8 luty (niedziela) – 14 luty (sobota) 2015

14.II
Kryzys ukraiński, intensywne walki toczą się na wschodzie kraju, godziny
przed wejściem w życie rozejmu

Szef policji poinformował, że strategiczne miasto Debalcewo jest
ostrzeliwane przez separatystów.
Do wznowienia walk doszło też na południu w pobliżu portowego miasta
Mariupol.
Tymczasem amerykańskim ambasador na Ukrainie wysłał n twiterze ostatnie
zdjęcia satelitarne, na których jego zdaniem widać rosyjskie stanowiska
artyleryjskie w pobliżu Debalcewa.
Geoffrey Pyatt również poinformował na Twiterze, że rosyjskie jednostki
wzdłuż granicy przygotowują dostawy dla separatystów.
Jego zdaniem rebelianci są teraz lepiej uzbrojeni niż niektóre państwa
NATO.
W Mariupolu według raportów prorosyjscy separatyści używają artylerii i
czołgów w atakach na pobliskie wioski.
Miasto portowe leży pomiędzy znajdującymi się w rękach rebeliantów
wschodnimi terenami Ukrainy a półwyspem Krymskim, który Rosja zajęła w
marcu ubiegłego roku.
Zdaniem Petro Mekheda zastępcy ministra obrony rebelianci chcą „powiesić
flagę" nad miastem Debalcewo i Mariupolem zanim zacznie obowiązywać rozejm.
Według przedstawicieli armii ukraińskiej w sobotę w ciągu ostatnich 24
godzin 7 żołnierzy zginęło i 23 zostało rannych.
Prezydent Ukrainy Petro Poroshenko poinformował, że w ciągu dnia będzie
rozmawiał z prezydentem USA B. Obamą.
Rada Bezpieczeństwa ONZ odbędzie nadzwyczajną sesję w niedzielę.
Tymczasem z Wielkiej Brytanii prywatna firma
[http://www.news.live.bbc.co.uk/news/uk-31465365]dostarczyła na Ukrainę
pojazdy opancerzone poinformowało Ministerstwo obrony.
Jego zdaniem nie były one serwisowane są nieuzbrojone i nie są
przystosowane do walki.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-31470645

Wojsko Nigerii odparło atak bojowników Boko Haram na miasto Gombe

W kontrataku użyto oddziałów oraz myśliwca kiedy bojownicy dotarli do punkt
kontrolnego na skraju miasta.
Wszystkie ulice w Gombe zostały zablokowane. Według raportów bojownicy na
początku zaatakowali miasto Dadin Kowa około 40 km od Gombe
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-31469073

Bojownicy z Państwa Islamskiego zajęli miasto w Iraku około 8 km od bazy
powietrznej, w której znajdują się setki żołnierzy amerykańskich,
poinformował Pentagon

Ain al-Asad zostało zaatakowane przez PI w piątek, ale bojownicy zostali
odparci.
Amerykańscy żołnierze, którzy stacjonują w Ain al-Asad szkolą oddziały
irackie.
Admirał Kirby poinformował, że baza został zaatakowan przez zespół
bojowników samobójców.
Żródła amerykańskie i irackie podały, że

8 bojowników zostało zabitych.

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31449976

Papież Franciszek mianował 20 nowych kardynałów

Nowi purpuraci pochodzę m.in z Myanmar, Tonga i Etiopii. 15 z nich ma mniej
niż 80 lat i będą mogli wybierać nowego papieża.
Po raz pierwszy przy nominacji jest więcej kardynałów, którzy nie pochodzą
z Europy.
Zdaniem Davida Willeya z BBC przez taki wybór papież Franciszek podkreślił
swoją determinację, aby zmienić równowagę w Kościele i uczynić go bardziej
reprezentatywnym
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31471419

Bandyta zabił jedną osobę oraz zranił trzech policjantów podczas debaty w
Kopenhadze, w której uczestniczył kontrowersyjny Szwedzki grafik i
rysownik, informują władze
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31472423

13.II
W nocy bojownicy Boko Haram przeprowadzili atak na Czad, po raz pierwszy w
tym kraju, informują władze

Uzbrojeni ludzie przepłynęli jezioro Czad na łodziach motorowych i
zaatakowali wioskę, poinformował rzecznik wojskowy.
Bojownicy islamscy zostali odparci przez wojsko Czadu, którego żołnierze
zastrzelili kilku z nich.
Czad przyłączył się do Nigerii, Nigru i Kamerunu w koalicji przeciwko Boko
Haram.
Dżihadyści, którzy chcą stworzyć kalifat islamski w Nigerii zabili tysiące
ludzi i zmusili miliony do opuszczenia domów na północnym wschodzie Nigerii
od 2009 roku.
Czad posiada najbardziej skuteczną armię w regionie przeprowadził ataki
powietrzne przeciwko ugrupowaniom dżihadystów w Nigerii i Nigrze i
rozmieścił swoje oddziały wokół jeziora Czad.
Przywódca Boko Haram Abubakar Shekau potępił prezydenta Czadu w nagranym
wideo tuż po stworzeniu koalicji przeciwko islamistom i ogłosił „wojnę" z
Czadem
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-31453951

Kryzys ukraiński, według raportów we wschodniej Ukrainie trwają zacięte
walki, dzień po ogłoszeniu planu pokojowego w Mińsku
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Walki toczą się o strategiczne miasto Debalcewo, które znajduje się
pomiędzy terenami znajdującymi się w rękach separatystów.
Europejscy przywódcy ostrzegają Rosję przed wprowadzeniem kolejnych sankcji
jeśli porozumienie zawarte Mińsku nie będzie respektowane.
Przedstawiciele armii ukraińskiej informują, że w piątek zginęło 11
żołnierzy a 40 zostało rannych w ciągu ostatnich 24 godzin. Separatyści
informują o 7 cywilach zabitych.
Są informacje o śmierci dziecka kiedy w pobliżu szkoły w miejscowości
Artemivsk spadł pocisk.
Zapowiadany rozejm ma być monitorowany przez 412 obserwatorów z OBWE
(OSCE), ale niektórzy analitycy wyrazili wątpliwości czy ta liczba jest
wystarczająca.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31449981

Władze Egiptu zaoferowały ewakuację swoich obywateli z Libii po tym jak
Państwo Islamskie ujawniło zdjęcia 21 Egipskich Koptyjskich Chrześcijan,
którzy zostali porwani
Obecnie tysiące Egipcjan pracuje w Libii, wielu w sektorze budownictwa.
W lutym 2014 roku ciała 7 egipskich chrześcijan, którzy zostali zabici
znaleziono na plaży w pobliżu Bengazi.
Szacuje się, że obecnie chrześcijan koptyjskich mieszka w Egipcie od 9 do
15 milionów - cała populacja kraju liczy 87 milionów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31452875

Ponad 100 wielorybów z gatunku pilot umiera na plaży Nowej Zelandii
Zwierzęta te dorastają do 6 metrów i są jednym z najbardziej popularnych
gatunków wielorybów na wodach Nowej Zelandii
Andrew Lamason z departamentu ochrony środowiska informuje, że sprowadzenie
walenii na bezpieczne wody może zająć kilka dni ale i to nie gwarantuje, że
wieloryby uda się uratować.
Naukowcy nie wiedzą co powoduje, że grupy wielorybów przemieszczają się na
płytkie wody
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-31450651
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12.II
Kryzys ukraiński, Przywódcy uzgodnili w Miśku na Białorusi warunki planu
pokojowego
Przywódcy Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji zapowiedzieli, że zawieszenie
broni zacznie obowiązywać od 15 lutego.
Porozumienie zakłada wycofanie broni oraz wyminę jeńców, ale główne kwestie
pozostają do uzgodnienia. Prorosyjscy separatyści ze wschodniej Ukrainy
podpisali porozumienie.
Według ostatnich ustaleń:
- Rozejm wchodzi w życie 15.02 o godz. 00:01 czasu lokalnego,
- Ciężka broń zostaje wycofywana począwszy od 16 lutego i w ciągu 2 tygodni
ma się to zakończyć
- Wszyscy więźniowie zostają uwolnieni, a walczących obejmie amnestia,
- Wszystkie zagraniczne oddziały oraz broń zostaje wycofana z terytorium
Ukrainy. Nielegalne grupy zostają rozbrojone,
- Ukraina godzi się na powrót do normalnego życia na terenach zajętych
przez rebeliantów prze zniesienie ograniczeń
- Zgodnie ze zmianami w konstytucji ma dojść do decentralizacji w stosunku
do terenów zajętych przez rebeliantów do końca 2015 roku,
- Jeśli warunki zostaną spełnione Ukraina przejmuje kontrolę nad granicą z
Rosją do końca 2015 roku.

Kluczowe nierozwiązane kwestie to status Debalcewa - znajdującego się w
rękach ukraińskich ale otoczonego przez rebeliantów, gdzie wciąż toczą się
walki.

Dalsze rozmowy będą dotyczyć autonomii rejonów Doniecka i Ługańska.

Straty ludzkie w wyniku konfliktu

5486 ludzi zginęło od kwietnia 2014 roku
12972 osoby zostały ranne
5,2 miliona ludzi żyje na ternie objętym walkami
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978 482 ludności uległo rozproszeniu w tym 119 832 dzieci

Ukraińscy przedstawiciele armii poinformowali, że w minionej nocy w
czwartek na teren Ukrainy wjechało 50 rosyjskich czołgów a także pojazdy
opancerzone i wyrzutnie rakiet
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31435812

Władze poinformowały, że bojownicy związani z Al-Kajdą zajęli bazę
wojskową w południowym Jemenie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31445321

Proces dziennikarzy Al Jazzera: Egipski sąd uwolnił 2 dziennikarzy po
wpłaceniu kaucji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-australia-31435436

Zdaniem ekspertów 300 emigrantów, którzy utonęli w tym tygodniu w Morzu
Śródziemnym mogło zostać ocalonych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31437971

Kryzys związany z wirusem Ebola, Przedstawiciele Czerwonego Krzyż
informują, że pracownicy służb pomocniczych w Gwinei stają się celem ataków
http://www.bbc.com/news/world-africa-31444059

Badania wskazują na to, że wydostanie się na powierzchnię ditlenku węgla
znajdującego się w głębinach oceanów zakończyło epokę lodowcową
http://www.bbc.com/news/science-environment-31424597
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11.II
Kryzys ukraiński, prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegł Właymira Putina,
że Rosja poniesie konsekwencje jeśli będzie dalej podejmować „agresywne
kroki" na Ukrainie

W. Putin ma się spotkać z przywódcami Francji, Niemiec i Ukrainy na
szczycie na Białorusi w środę.
Pomimo tego na Ukrainie trwają zacięte walki. Zdaniem korespondentów obie
strony chcą uzyskać przewagę przed podpisaniem jakiegokolwiek porozumienia
pokojowego.
Co najmniej jedna osoba została zabita i kilka rannych kiedy pocisk trafił
w przystanek autobusowy w kontrolowanym przez rebeliantów Doniecku w środę.

Plan pokojowy według stron:

Ukraina: Przywrócenie władzy rządu na terenach zajętych przez separatystów
z możliwością nadania większej autonomii dla Doniecka i Ługańska,
rozbrojenie sił rebelianckich, wycofanie oddziałów rosyjskich, przywrócenie
kontroli Kijowa na granicy, pełna wymiana jeńców
Prorosyjscy separatyści: Odłączenie się od Ukrainy oraz uznanie "republik
ludowych" Doniecka i Ługańska, pozostanie pod bronią sił separatystycznych,
amnestia dla przywódców rebeliantów
Rosja: Zagwarantowanie prawnej ochrony dle ludności rosyjskiej we
wschodniej Ukrainie, pełna autonomia dla Doniecka i Ługańska w ramach
systemu federacyjnego- ale niekoniecznie niepodległość, Krym pozostanie
przy Rosji, wycofanie oddziałów ukraińskich ze strefy walk
UE i Stany Zjednoczone: Przywrócenie integralności terytorialnej dla
Ukrainy, zakończenie rosyjskiej interwencji we wschodniej Ukrainiewycofanie wszystkich żołnierzy rosyjskich i ciężkiej broni, monitoring
ukraińsko-rosyjskiej Ukrainy i strefy zdemilitaryzowanej pomiędzy terenem
walk, pełna demokracja w Doniecku i Ługańsku.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31392473

Stany Zjednoczone potwierdziły śmierć pracowniczki służb pomocniczych Kayla
Mueller, ostatniej amerykańskiej zakładniczki przetrzymywanej przez
bojowników Państwa Islamskiego w Syrii
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Bojownicy PI informują, że zginęła ona na skutek ataku przeprowadzonego
prze Jordanię, ale zdaniem Pentagonu "bez wątpienia" została ona zabita
przez PI.
Zdaniem admirała amerykańskiej marynarki wojennej Johna Kirby nie wiadomo
jeszcze jak Kayla Mueller zginęła.
W liście napisanym w 2014 roku [http://m.bbc.co.uk/news/world-us-canada31376933] Kayla Mueller próbuje uspokoić rodzinę, że jest traktowana " z
szacunkiem i poważaniem".

Zakładnicy zabici dotyczczas przez PI
Sergey Gorbunov, rosyjski inżynier uważa się, że zabito go w kwietniu 2014
r.,
James Foley, amerykański dziennikarz zabity w sierpniu 2014 r.,
Steven Sotloff, amerykański dziennikarz zabity we wrześniu 2014 r.,
David Haines, brytyjski pracownik służb pomocniczych zabity we wrześniu
2014 r.,
Alan Henning brytyjski pracownik służb pomocniczych zabity w październiku
2014 r.,
Abdul-Rahman Kassig, amerykański pracownik służb pomocniczych, zabity w
listopadzie w 2014 r.
Moaz al-Kasasbeh, pilot Jordański, zabity w styczniu 2015 r.
Haruna Yukawa, japoński pracownik personelu wojskowego zabity w styczniu
2015 roku,
Kenji Goto, japoński dziennikarz zabity w styczniu 2015 r.
Kayla Jean Mueller, amerykańska pracowniczka służb pomocniczych zabita w
lutym 2015 roku, zdaniem PI na skutek ataku powietrznego przeprowadzonego
przez koalicję,
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31375445

Grecja domaga się rewizji planu pomocy ze strony swoich europejskich
partnerów
W minionym tygodniu nowy rząd uzyskał wotum zaufania.
Plan pomocy ze strony UE i MFW kończy się 28 lutego i Ateny nie chcą jego
wydłużenia.
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Zdaniem rządu warunki uzyskania pomocy - polegające m.in. na obcięciu
wydatków publicznych i utrata pracy doprowadziła do zubożenia
społeczeństwa.
Odrzuca on pomoc „troiki" UE, MFW (Międzynarodowego Funduszu Walutowego) i
EBC (Europejskiego Banku Centralnego), która ma nadzorować wydatkowanie
pomocy 240 mld Euro.
Zdaniem niemieckiego ministra finansów Wolfgang Schaeuble Grecja nie może
renegocjować warunków udzielenia wsparcia.
Obecny poziom długu Grecji wynosi 320 mld euro około 174% jej PKB
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-31378068
Kapitan promu Concordia został uznany za winnego śmierci pasażerów i
skazany na 16 lat więzienia
(ź)
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-31430998

10.II
Prezydent Syrii Bashar al-Assad informuje, że jego rząd otrzymuje
wiadomości od koalicji kierowanej przez USA, która walczy z bojownikami
Państwa Islamskiego

B. Assad powiedział BBC, że nie istnieje bezpośrednia współpraca odkąd
ataki powietrzne rozpoczęły się na terytorium Syrii we wrześniu.
Amerykańska Rada Bezpieczeństwa odmówiła współpracy z rządem w Syrii.
Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Philip Hammond
że rząd Syrii używał broni przeciwko własnemu narodowi.

powiedział,

Prezydent Syrii nie zgodził się wcześniej na amerykańską propozycję, aby
przeszkolić i uzbroić „umiarkowaną" grupę rebeliantów do walki z PI na
terenie Syrii. Przekonywał, że nie istnieje żadna „umiarkowana" grupa, a
tylko ekstremiści z PI, oraz Al-Kajdy w Syrii w postaci ruchu al-Nusra
Front.
Zaprzeczył także, że w Syrii stosuje się tzw. barrel bombs - mające postać
dużych cylindrycznych metalowych pojemników wypełnionych materiałami
wybuchowymi i szrapnelami.
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Według działaczy organizacji praw człowieka są one zrzucane z helikopterów
z wysokiej wysokości aby uniknąć zestrzelenia. B. Assad zaprzecza, że jogo
wojsko używały chloru jako broni.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31312414

Partia przeciwstawiająca się korupcji wygrał wybory w Delhi
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-31294500

Kryzys ukraiński, Walka trwa tuż przed planowanymi rozmowami w Mińsku
Rebelianci ostrzał rakietowy na kluczową bazę i tereny zamieszkane przez
ludność w Kramatorsku zabijając co najmniej 7 osób, informują władze.
Tymczasem ukraiński batalion Azov rozpoczął ofensywę przeciwko separatystom
wokół Mariupola.
Mariupol leży pomiędzy granicą rosyjską i Krymem. W mieście na skutek
ostrzału zginęło około 30 osób.
Kramatorsk znajduje się w pewnej odległości od obecnego obszaru gdzie teraz
toczą się walki, poprzednio był miejscem głównych działań zbrojnych aż do
lipca, kiedt separatyści wycofali się.
Rosyjska agencja Ria poinformowała we wtorek, ze ponad 600 rosyjskich
żołnierzy rozpoczęło manewry na Krymie, który Rosja zajęła w ubiegłym roku.
Agencja Interfax podała, że 2000 żołnierzy rozpoczęło manewry na południu
Rosji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31357588
http://www.dw.de/schlechtes-omen-f%C3%BCr-minsk/a-18247293

Prorosyjscy separatyści informują, że otoczyli miasto Debalcewo
(Debaltseve), ale władze Ukrainy informują, że jej odziały wciąż walczą o
utrzymanie głównej drogi komunikacyjnej
Strona ukraińska podała, że w wyniku walk w mieście od niedzieli zginęło 9
żołnierzy i 7 cywilów.
(ż)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-31332524

Były szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominique Strauss-Kahn,
który zaprzecza oskarżeniom powiedział przed sądem w północnej Francji, że
brał udział tylko w kilku sex-party
http://www.bbc.com/news/world-europe-31318120

Dlaczego cebula może coś więcej spowodować niż tylko doprowadzić do łez
http://www.bbc.com/news/magazine-31301920

9.II
Kryzys ukraiński: Prezydent Barack Obama informuje, że bierze pod uwagę
opcję dostarczenia broni na Ukrainę jeśli dyplomacja zawiedzie

„Rosja pogwałciła "każde ustalenie", które uzgodniono w Mińsku" - dodał po
rozmowie Angelą Merkel kanclerzem Niemiec.
B. Obama jest pod presją ze strony starszych przedstawicieli administracji
amerykańskiej pomimo sprzeciwu ze strony A. Merkel.
Tymczasem ostatnie walki koncentrują się na wschodzie Ukrainy w pobliżu
strategicznego węzła komunikacyjnego w mieście Debalcewo.
Rebelianci informują, że w poniedziałek odcięli drogę służącą do
organizowania dostaw do miasta, ale wojsko informuje, że walki trwają
nadal.
Według władz ukraińskich w ciągu ostatnich 24 godzin zginęło 9 żołnierzy i
7 cywilów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31279621

Atak przeprowadzony przy pomocy drona w Afganistanie doprowadził do śmierci
przywódcy bojowników, który ostatnio przysiągł wierność Państwu Islamskiemu

Szef policji w Helmand poinformował, że były przywódca Talibów Mullah Abdul
Rauf zginął w wyniku ataku przeprowadzonego przez siły NATO.
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Starszyzna plemienna w północnym Helmand mówi, że samochód, w którym było
sześć osób został zniszczony przy przekraczaniu pustyni.

Gdzie jeszcze Państwo Islamskie jest aktywne?

- Egipt na Półwyspie Synaj gdzie doszło do przemianowania ruchu Ansar Beit
al-Maqdis, który wyłonił się podczas egipskiej rewolucji w 2011 roku,
- Libia gdzie PI zapowiedziało swoją obecność w trzech prowincjach: Barqah
na wschodzie, Trypolos na za zachodzie i Fazzan na południu,
- Algieria - gdzie od Al-Kajdy odłaczyła się grupa północna (al-Qaeda's
North Africa branch (AQIM)), która we wrześniu zabiła przewodnika górskiego
francuskiego Herve Gourdela
- Jemen i Arabia Saudyjska - nowe grupy nie podjęły jeszcze żadnych
działań, ale ruch stanowi tutaj symboliczne wyzwanie dla Al-Kajdy
- Afganistan i Pakistan - PI informuje, że jej ugrupowania reprezentują
tutaj historyczną prowincję Khorasan - region, który obejmuje Afganistan,
Pakistan i „inne pobliskie kraje"

Rauf, który spędził 6 lat w Guantanamo Bay po schwytaniu przez siły
amerykańskie w 2001 roku wpadł w ich ręce wraz z przywódcą Talibów Mullah
Omar.
Następnie zamienił białą flagę Talibów
rekrutację zwolenników e Helmand

na czarną PI i rozpoczął

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-31290147

Podejrzani bojownicy z nigeryjskiego ugrupowania islamskiego Boko Haran
porwali autobus w północnym Kamerunie uprowadzając co najmniej 20 osób,
informują mieszkańcy
Prawdopodobnie uprowadzili osoby, które jechały na targ a następnie
skierowali autobus w kierunku granicy z Nigerią.
Działalność ugrupowania doprowadziła do przesunięcie wyborów prezydenckich
i parlamentarnych z 14 lutego na 28 marca.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-31313590
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Premier Wielkiej Brytanii przewodniczył rano spotkaniu ze starszymi
przedstawicielami rządu podczas dyskusji na temat potencjalnych skutków,
które może mieć dla Zjednoczonego Królestwa opuszczenie przez Grecję
eurostrefy - oraz zastanawiał się jakie kroki należy podjąć, aby
zabezpieczyć angielskie banki i firmy, aby nie poniosły strat
http://www.bbc.com/news/business-31297809

Firma Samsung ostrzega klientów, aby nie prowadzić rozmów w domu, w których
mogą zostać ujawnione prywatne wiadomości przed zestawem inteligentnej
telewizji
http://www.bbc.com/news/technology-31296188

8.II
Kryzys ukraiński: Przywódcy Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji planują
przeprowadzenie nowych rozmów pokojowych w Mińsku

Jest to skutkiem rozmowy telefonicznej przeprowadzonej pomiędyz nimi w
niedzielę.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Fracois Hollande
podejmują wysiłki w celu ustanowienia nowego planu pokojowego.
Czterej przywódcy przeprowadzili wzięli udział w intensywnej konferencji
telefonicznej w niedzilę poinformował niemiecki rzecznik Steffen Seibert w
oświadczeniu
[http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2015/02/20
15-02-08-merkel-putin-poroschenko-hollande.html]
Sygnatariusze poprzedniego porozumienia zawieszenia broni Ukraina, Rosja
przedstawiciele separatystów oraz OBWE [Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)] spotkają się e Mińsku w środę.
Walki obecnie koncentrują się na strategicznym mieście Debalcewo. W
ostatnim dniu zginęło 12 ukraińskich żołnierzy i 12 cywilów.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31242403
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Kryzys związany z Państwem Islamskim: Przedstawiciele Jordanii
poinformowali, że ich siły przeprowadziły w ciągu minionych trzech dni 56
ataków powietrznych skierowanych na punkty logistyczne oraz kryjówki
bojowników PI

„Osiągneliśmy to co było zamierzone" - powiedział generał
Jbour.

Mansour al-

Jordania zitensyfikowała swoje ataki po tym jak ukazało się nagranie z
zabicia schwytanego pilota Moaz al-Kasasbeh, którego spalono żywcem w
metalowej klatce.
Generał Jbour dodał: „Jesteśmy zdeterminowani, aby ich wymazać z
powierzchni ziemi".
Według bojowników na skutek ataków zginęła amerykańska pracownica służb
pomocniczych Kayla Muellee, ale jak dotąd nie zostało to zweryfikowane.
Jordania zaproponowała wymianę Sajida al-Rishawi niedoszłej samobójczyni,
która miała dokonaqć ataku bombowego za pojmanego pilota. Ostatecznie
Jordan przeprowadził egzekucję Rishawi oraz innego członka Al-Kajdy w
środę.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31252341

Były szef amerykańskiego Banku Centralnego Alan Greenspan zapowiedział, że
Grecja będzie musiała opuścić eurostrefę
http://www.bbc.com/news/business-31249907

Najwyższy przywódca Iranu Ayatollah Ali Khamenei powiedział, że woli aby
nie doszło do podpisania porozumienia w sprawie programu jądrowego niż miał
by zostać podpisany taki plan, w którym ucierpią interesy jego kraju
Sprawa została skomentowana po tym jak doszło w Monachium do kolejnych
rozmów pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
Iran oraz 6 krajów chcą osiągnąć ramowy plan porozumienia w marcu i zawrzeć
ostateczny układ do końca czerwca
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31247792
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Książe Walii określił stopień w jakim dochodzi do radykalizacji młodych
ludzi jako „alarmujący" i jeden z "największych trosk"
http://www.bbc.com/news/uk-31199692

Piękne zdjęcia wykonane przy użyciu promieni X
http://www.bbc.com/earth/story/20140904-life-in-x-ray

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

7.II
Kryzys w związku z Państwem Islamskim: Zjednoczone Emiraty Arabskie
wysyłają szwadron samolotów F-16 do Jordanii

ZEA zaprzestały udziału w koalicji wymierzonej przeciwko PI po tym jak w
ubiegłym roku schwytano pilota Moaz al-Kasasbeh.
W tym tygodniu PI opublikowali wideo na którym pilot Jordański został
spalony na żywo w metalowej klatce.
Schwytano go gdy jego myśliwiec F-16 rozbił się w grudniu Syrii. Uważa się,
że nagrania egzekucji dokonano 3 stycznia.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31202878

Kryzys ukraiński: plan pokojowy zaproponowany przez Francję i Niemcy jest
„jedną z ostatnich szans", aby zakończyć konflikt na wschodzie kraju
powiedział prezydent Francji Hollande

Przywódca Francji powiedział, że plan zakłada wprowadzenie strefy
zdemilitaryzowanej sięgającej 50-70 km wokół obecnej linii frontu
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F. Hollande i A. Merkel mają przedyskutować plan pokojowy z rosyjskim
prezydentem Władymirem Putinem i przywódcą Ukrainy Petro Poroszenko przez
telefon w niedzielę. Ujawniono kilka szczegółów, ale plan ma być próbą
przywrócenia zerwanego rozejmu podpisanego w Mińsku we wrześniu.
Rozmowy dyplomatyczne toczą się ma międzynarodowej konferencji
bezpieczeństwa w Monachium w Niemczech, gdzie rosyjski minister spraw
zagranicznych Sergei Lavrov powiedział, że ma nadzieję, że najnowszy plan
pokojowy „przyniesie skutki".
Tymczaem władze Ukrainy informują, że rebelianci zbierają siły wokół
strategicznych miast Debaltseve (Debalcewo) and i Granitne 35 km na
wschód od Mariupola
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31185027

Katastrofa TransAsia GE235: Odwołano loty, aby przeszkolić pilotów
tajwańskich

Sądzi się, że piloci, którzy znajdują się pośród ofiar, wyłączyli drugi z
silników samolotu po tym jak stracił moc.
W sobotę wydobyto 5 ciał z rzeki Keelung co zwiększyło liczbę ofiar do 40,
poinformował departament służb przeciwpożarowych w Tajpej.
Płetwonurkowie w dalszym ciągu przeszukują rzekę w poszukiwaniu 3
zaginionych osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-31204059

Irak: Wybuch bomb w Bagdadzie zabił ponad 30 osób

W pierwszym ataku zamachowiec samobója wysadził się w restauracji w
dzielnicy zamieszkanej głównie przez Shia w New Baghdad zabijając 22 i
raniąc co najmniej 50 osób.
Więcej osób zostało zabitych w atakach na dwa odrębne targowiska jeden w
centrum a drugi położony na w południowo-zachodniej części Bagdadu.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31191814
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6.II
Kryzys ukraiński: francuski prezydent Francois Hollande i kanclerze Niemiec
Angela Merkel mają odbyć rozmowy w Moskwie, aby podjąć próbę zakończenia
eskalacji walk na wschodniej Ukrainie

Do spotkania z prezydentem Rosji Władymirem Putinem ma dojść po rozmowach w
Kijowie gdzie zaprezentowano nowy plan pokojowy.
Podczas gdy ludność cywilna w mieście (Debaltseve) Debalcewo ma ukryć się w
schronach ukraińskie siły mają spróbować przeprowadzić atak skierowany
przeciwko sepratystom.

A. Merkel i F. Hollande mają się spotkać z W. Putinem około godziny 17.00
(14.00 czasu lokalnego)

W czwartek przywódcy Fracji i Niemiec określali szczegóły planu pokojowego
wraz z prezydentami Ukrainy Petro Poroshenko. Nie ujawniono jednak jego
szczegółów.
Przemawiając wcześniej w czwartek na wspólnej konferencji prasowej z J.
Kerry premier Ukrainy Arseniy Yatsenyuk powiedział: „Potrzebujemy zawrzeć
pokój. Ale nigdy nie zgodzimy się na cokolwiek co podkopało by terytorialną
integralność ... Ukrainy.”
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31158925

Ataki jordańskich sił powietrznych wymierzonych przeciwko celom w Państwie
Islamskim są „początkiem naszego odwetu" za zabicie pilota Jordańskiego,
poinformował minister spraw zagranicznych Nasser Judeh
Poprzednio lotnictwo zbombardowało tylko bazy bojowników w Syrii ale teraz
naloty odbędą się również w Iraku powiedział N. Judeh
Porucznik Kasasbeh l. 26 został schwytany przez bojowników w grudniu kiedy
jego samolot F-16 rozbił się w Syrii.
W tym tygodniu PI opublikowało film z jego egzekucji polegającej na
spaleniu go żywcem w metalowej klatce.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31158919

Mająca duży wpływ rada państwa w Nigerii zdecydowała, że wybory
prezydenckie odbędą się 14 lutego, odrzucając wezwania do ich odłożenia

W kraju nieustannie dochodzi do ataków ze trony ugrupowania Boko Haram.
Do głosowania nie dojdzie na terenach zajętych przez bojowników.
Do oddani głosu jest uprawnionych około 69 milionów mieszkańców Nigerii
spośród 177 milionowej populacji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-31157484

Scotland Yard wydał około 10 milionów funtów na ochronę ambasady Ekwadoru w
Londynie odkąd założyciel Wikileaks Julina Assagne poprosił tutaj o azyl
http://www.bbc.com/news/uk-31159594

5.II
Katastrofa tajwańskiego samolotu: 12 osób ciągle nie odnaleziono

Zespół poszukiwaczy na Tajwanie wciąż poszukuje zaginionych osób, po tym
jak samolot wpadł do rzeki
W wypadku TransAsia ATR-72, który rozbił się na rzece Keelung w środę rano
zginęło 31 osób
Piętnaście ocalałych w tym 2-letniego chłopca wydobyto z wraku.
Przyczyna katastrofy jeszcze nie jest znana, ale sądzi się, że jeden z
silników przestał działać.
Są małe szanse na to, że któraś z zaginionych osób jeszcze żyje.
Z wraku samolotu wydobyto czarne skrzynki.
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W ubiegłym roku samolot TransPlane robził się w Penghu z powodu złej
pogody, zginęło 48 osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-31126123

Bojownicy Boko Haran najprawdopodobniej zabili co najmniej 70 osób w ataku
na Fotokol miasto w Kamerunie na granicy z Nigerią

Jeden z mieszkańców miasta w wywiadzie udzielonym agencji AFP powiedział,
że bojownicy zabili wielu ludzi przez podcięcie ich gardeł.
Główny meczet w Fotokol został podpalony.
Ostatecznie bojownicy zostali wyparci przez żołnierzy kameruńskichh,
których wspierały siły Czadu.
Przedstawiciele armii Czadu informują, że zabili ponad 200 bojowników w
bitwie o odbicie miasta Gamboru.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-31141097

Państwo Islamskie: Parlamentarzyści angielscy przekonują, że Wielka
Brytania powinna się zitensyfikować swoją walkę przeciwko dżihadystom

Pomimo udziału w atakach powietrznych The Defence Select Committee jest
przeciwko użyciu sił lądowych w walce z PI.
Parlamentarzyści uważają, że Zjednoczone Królestwo powinno zwiększyć swój
udział w akcji powietrznej a być może użyć więcej oddziałów specjalnych.
Parlament brytyjski nie został poproszony o przeprowadzenie głosowania na
temat przeprowadzenia wojskowych operacji przeciwko PI w Syrii.
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-31136504
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmdfence/690/690
02.htm
Odnośnik do dokumentu opisującego sytuację kobiet w PI
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[http://www.quilliamfoundation.org/wp/wpcontent/uploads/publications/free/women-of-the-islamic-state3.pdf]

Kryzys ukraiński: NATO chce zwiększyć wojskową obecnocność sojuszu w
Europie Wschodniej w odpowiedzi na wzmożenie walk pomiędzy siłami
ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami

Zostanie założonych 6 baz, w której będzie stacjonować 5000 żołnierzy w
Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii i Bułgarii.
W konflikcie ukraińskim od kwietnia 2014 roku zginęło ponad 5000 osób.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31142276

4.II
Konflikt ukraiński: Pocisk artyleryjski trafił w szpital w Doniecku

Na skutek trafienia co najmniej trzy osoby zostały zabite i wiele innych
rannych.
Szpital, który został trafiony znajduje się w południowo-zachodniej części
Doniecka i był wykorzystywany jako miejsce do leczenia ludzi spoza tego
terenu.

Tereny zamieszkane przez ludność cywilną zarówno w Doniecku jak i Ługańsku
regularnie są ostrzeliwane przez pociski artyleryjskie i moździerze o co
separatyści oskarżają wojska rządowe.
Przedstawiciele OSCE (OBWE) poinformowali, że znaleźli dowody na użycie
amunicji kasetowej w ataku na Ługańsk 27 stycznia.
Władze Ukrainy poinformowały, ze ich żołnierze nie ostrzeliwują terenów
zamieszkanych przez ludność cywilną i nie stosują amunicji kasetowej

Ofiary ludzkie w wojnie ukraińskiej

- 5359 osób zostało zabitych a 12 235 odniosło rany
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- Do ofiar zalicza się 224 pasażerów samolotu MH17, który został
zestrzelony 17 lipca
- w ciągu trzech tygodni do 1 lutego zgineło 224 cywilów
- na terenie objetym konfliktem mieszka 5,2 miliona osób
- 921 640 osób musiało opuścić sowje domy w tym 136216 dzieci
- 600 000 uciekło do krajów sąsiednich z tego 400 000 do Rosji

Źródło: Dane pochodzą od Wysokiego Komisarza ds. Praw CZłowieka przy ONZ z
3.02.15
Tymczasem według Amnesty International w mieście Debalcewo (Debaltseve)
jest 7000 ludzi, którzy pozostali spośród 25 000 jeszcze kilka dni temu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31129484

Trybunał w Egipcie skazał znanego działacza Ahmed Douma na dożycie wraz z
229 aktywistami

A. Douma odegrał kluczową rolę w powstaniu w 2011 roku przeciwko byłemu
prezydentowi Hoesniemu Mubarkowi. Stał się symbolem rewolucji, która
doprowadziła do ustąpienia prezydenta.
Kara dożywocia w Egipcie wynosi 25 lat.
Przeciwko wyrokowi zostanie wystosowana apelacja. Werdykt został wydany
przez sędziego Mohammed Nagy Shehata, tego samego, który skazał na
więzienie dziennikarzy Al Jazzera oraz 183 podejrzanych islamistów na
śmierć w poniedziałek [http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east31093296]
W styczniu sąd egipski nakazał powtórne przeprowadzenie postępowania
procesowego przeciwko prezydentowi H. Mubarakowi (86 l.) i jego 2 synom.
Były prezydent pozostaje w więzieniu od momentu zatrzymania go w kwietniu
2011 roku.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31134227

Król Jordanii Abdullah II obiecał rozpoczęcie walki z Państwem Islamskim,
informując, że śmierć jordańskiego pilota zadana przez bojowników nie
będzie daremna
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31125835

Samolot na pokładzie, którego znajdowali się w większości Chińczycy runął
do rzeki na terytorium Tajwanu, zginęło 25 osób
http://www.bbc.com/news/business-31125052

Zmumifikowane ciało mnicha w Mongolii
http://www.bbc.com/news/world-asia-31125338

3.II
69% Rosjan uważa, że Rosja powinna realizować swoją politykę niezależnie od
działań Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej

Niedawno przeprowadzone przez „Centrum-Lewanda" badanie socjologiczne
pokazało, że 69% mieszkańców jest przekonanych, że Rosja w odpowiedzi na
sankcje Zachodu powinna prowadzić dalej swoją politykę.
Pośród tych, którzy uważają, że sankcje sprowadziły trudności dla nich jest
34% w stosunku do reszty. Zdaniem 57% respondentów sankcje nie wywołały u
nich żadnych problemów.
(ź)
http://izvestia.ru/news/582590

Trybunał Międzynarodowy odrzucił oskarżenie popełnienia ludobójstwa
wysunięte wzajemnie ze strony Serbii i Chorwacji w czasie wojny secesyjnej
podczas, której Chorwacja odłączyła się od Jugosławii

Rząd Chorwacji uznał, że Serbia jest odpowiedzialna za ludobójstwo w m.in.
mieście Vukovar w 1991 roku.
Kolejno Serbia oskarżyła
Chorwacji.

Chorwacje o wypędzenie 200 000 Serbów z

Siły obu walczących stron dopuściły się aktów przemocy w czasie trwającej
wojny, powiedział sędzia Peter Tomka. Jednak żadna ze stron nie dostarczyła
wystarczających dowodów, przekonujących do „konkretnych, zamierzonych aktów
ludobójstwa".
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Ludobójstwo zgodnie z konwencją ONZ z 1984 roku

- Akt polegający na celowym zniszczeniu całego narodu bądź jego części lub
etnicznej, rasowej czy religijnej grupy
- Działania zmierzające do zabijania członków danej grupy
- Doprowadzenie do poważnych szkód w psychice oraz działaniu fizycznym
wymierzonym w członków danej grupy
- Prowadzenie działań zmierzających do uniemożliwienia narodzin nowych
członków grupy
- Zmuszanie do przeniesienia dzieci z jednej grupy do drugiej
W czasie wojny w latach 1991-1995 zginęło około 20 00 ludzi, głównie
Chorwatów.
Los ponad 3000 zaginionych Serbów i Chorwatów jest do dzisiaj nieznany.
http://www.bbc.com/news/world-europe-31104973

http://www.dw.de/freispr%C3%BCche-im-v%C3%B6lkermord-prozess/a-18231620

Antyislamski ruch Pegida, który powstał w Niemczech zorganizował swój
pierwszy marsz w Austrii

Podczas gdy podobne zgromadzenia w Niemczech przyciągnęły ponad 200 000
osób w minionych tygodniach w Wiedniu w poniedziałek pojawiło się tylko
kilkaset osób.
Protestujący zostali zdominowani przez siły policji jak również przez
uczestników kontrdemonstracji przeciwko Pegida, których liczbę oszacowano
na poziomie około 5 000.
W Austrii jest ostatnim krajem europejskim , w którym doszło do protestów
anyislamskich.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31103221

Kryzys ukraiński: Stany Zjednoczone rozważają udzielenie „pomocy zbrojnej"
dla rządu
POLSKI PORTAL 1-28 luty 2015

49

nr 2 (23)

Administracja amerykańska bierze pod uwagę możliwość wysłania broni w celu
udzielenia pomocy rządowi Ukrainy w walce przeciwko prorosyjskim
separatystom informują media.
Jak dotąd decyzja jeszcze nie został podjęta. Prezydent Barack Obama był
początkowo bardzo przeciwny udzielaniu pomocy zbrojnej dla ukraińskiej
armii obawiając się reakcji ze strony Rosji.
Stany Zjednoczone jak dotąd nie dostarczają wojskowego wyposażenia
związanego z prowadzenie walki z wyjątkiem masek przeciwgazowych oraz
systemów radarowych.
Teraz rozważa się możliwość dostarczania systemów przeciwko czołgom,
przecikwo moździerzom i prowadzeniu ataku z powietrza, informuje CNN.
W tym tygodniu amerykański sekretarz Stanu John Kerry uda się do Kijowa w
celu odbycia rozmów z rządem Ukrainy.
Rosja zaprzecza oskarżeniom Zachodu, że dostarcza broń oraz rekrutów dla
rebeliantów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-31104979

Parlamentarzyści w Wielkiej Brytanii poparli metodę zapłodnienia do której
używa się DNA pobranego od dwóch kobiet i jednego mężczyzny
http://www.bbc.com/news/health-31069173

Czy język twojego ciała może ci pomóc zdobyć pracę?
http://www.bbc.com/capital/story/20150130-sit-here-look-there-move-over

2.II
Przywódca prorosyjskich separatystów Alexander Zakharchenko informuje, że
zamierza zwiększyć liczebność swoich sił do 100 000 na skutek wzmożenia
walk z siłami ukraińskimi

Rebelianci dążą do wyparci sił rządowych z rejonów Doniecka i Ługańska i
próbują zająć kluczowe miasto Debaltseve.
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Kilkadziesiąt osób, w tym cywile, zginęło podczas walk i na skutek ostrzału
artyleryjskiego.
Próby zmierzające do uzgodnienia rozejmu nie powiodły się na skutek nie
pojawienia się negocjatorów ze strony separatystów.
Kruche zawieszenie broni uzgodnione na początku września w stolicy
Białorusi Mińsku zostało zerwane w ubiegłym miesiącu kiedy separatyści
rozpoczęli swoją ofensywę w kierunku pozycji ukraińskich oraz zajęli
lotnisko w Doniecku.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-31089142

Sąd w Egipcie podtrzymał wyrok śmierci na 183 członków Bractwa
Muzułmańskiego w związku z atakiem na posterunek policji w pobliżu Kairu
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31093296

Kryzys w związku z epidemią wirusa Ebola: rozpoczęły się pierwsze
zorganizowane na dużą skalę sczepienia przeciwko chorobie w Liberii

Zostanie zaszczepiony 30 000 ochotników w tym pracownicy zdrowia
najbardziej narażeni na zarażenie.
Liczba zakażeń w Liberii stopniowo obniżą się przy zanotowanych tylko 4
potwierdzonych przypadkach w ostatnim tygodniu do 25 stycznia.

Liczba ofiar śmiertelnych (dane obejmują okres do 31 stycznia 2015 r.)

8936 - przypadki potwierdzone i prawdopodobne w tym:

3710 w Liberii
3274 w Sierra Leone
1937 w Gwinei
8 w Nigerii
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(źródło: Światowa Organizacja Zdrowia - WHO)
Sczepienia, które rozpoczęły się w poniedziałek polegają na podaniu małej
ilości odmiany wirusa ochotnikom co ma spowodować wywołanie u nich rekacji
immunologicznej.
Nie wiadomo jeszcze czy szczepionka spowoduje pojawienie się odporności
przeciwko chorobie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-31087727

1.II
Premier Grecji Alexis Tsipras powiedział,że wierzy w osiągnięcie
porozumienia z instytucjami kredytującymi w związku ze spłatą greckiego
długu

Nowy minister finansów Yanis Varoufakis odmówił współpracy z „trojką"
instytucji, które nadzorują kwestie związane z długiem Grecji, która się
zgodziła na udzielenie jej pomocy finansowej w wysokości 270 mlrd dolarów.
Trojka składa się z Komisji Europejskiej, Centralnego Banku Europy i
Międzynarodowego Funduszu walutowego.

Grecka gospodarka

Przeciętna miesięczna płaca wynosi równowartość 690 dolarów miesięcznie
Bezrobocie jest na poziomie 25%, w tym bezrobocie ludzi młodych jest na
poziomie 50%
Gospodarka skurczyła się o 25% odkąd rozpoczął się kryzys w eurostrefie
Dług krajowy wynosi 175% PKB
Grecja pożyczyła 240 miliardów euro od KE, CBE i MFW

Obecny program pożyczek dla Grecji kończy się 28 lutego. Ostatni transza
pomocy7,2 miliarda Euro musi zostać przedyskutowana ale nowy rząd już
podjął w tym kierunku kroki
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-31075767

Tysiące działaczy prodemokratycznych powróciło na ulice Hong Kongu na swoje
pierwsze zgromadzenie od momentu rozpoczęcia masowych protestów w ubiegłym
roku
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-31079840

Przedstawiciele armii nigeryjskiej informują, że wojsko odparło atak
bojowników islamskich Boko Haram na to strategiczne położone na północnym
wschodzie miasto Maiduguri
Boko Haram rozpoczęło operacje partyzanckie w 2009 roku mające na celu
utworzenie państwa islamskiego. Jej bojownicy przejęli kontrolę nad
wieloma miastami i wioskami na w północno-wschodniej Nigerii w ubiegłym
roku.
Na skutek konfliktu co najmniej 1,5 miliona osób opuściło swoje domy a
ponad 2000 zostało zabitych w 2014 roku.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-31080368

Na skutek wybuchu bomby w autobusie w stolicy Syrii Damaszku zginęły co
najmniej 4 osoby i kilkadziesiąt zostało rannych informują działacze oraz
przedstawiciele mediów
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31083565

Dziennikarz Al-Jazeera Peter Greste został uwolniony i deportowany z Egiptu
i poleciał na Cypr kończąc swoje 400 dni niewoli
(Al-Jazeera journalist Peter Greste has been freed and deported from Egypt
and flown to Cyprus, bringing an end to 400 days behind bars)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31083890
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Władze Jordanii obiecały zrobić wszystko co możliwe, aby uwolnić pilota
więzionego prze Państwo Islamskie, po ukazaniu się nagrania wideo
pokazującego egzekucję japońskiego zakładnika
(Jordan has vowed to do all it can to secure the release of a pilot
captured by Islamic State, after a video was released appearing to show the
beheading of a Japanese hostage)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31080586
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