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21 Nowi podejrzani w zamachu Lockerbie
19 UE proponuje plan dla Turcji
18 Tajfun na Filipinach
15 Spotkania rodzin w Korei
13 Rozmowy prezydenta Syrii i Rosji
11 Hilary Clinton będzie zeznawać przed komisja Kongresu USA
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Śmierć pensjonariuszy w pd-zach Francji

8

Prawo i Sprawiedliwość wygrało w niedzielnych wyborach
29 październik (czwartek) – 31 październik (sobota) 2015

31.X
Katastrofa lotnicza na Płw. Synaj: Nie było sygnału SOS przed katastrofą
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34689870

Wydawca świeckich książek w Bangladeszu został zamordowany w mieście Dhaka
w drugim tego rodzaju ataku w niedzielę informuje policja
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34688245

Pożar w nocnym klubie w Bukareszcie: Według prezydenta Rumunii zignorowano
zasady bezpieczeństwa
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34687886
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Jose Mourinho:Szef Chelsea sądzi, że pozostanie na stanowisku
(ź)
http://www.bbc.com/sport/0/football/34688872

30.X
Konflikt w Syrii: Prezydent B. Obama wyśle specjalne siły do walki z
Państwem Islamskim
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34681648

Roman Polański: Polski trybunał odrzuca prośbę USA o ekstradycję
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34675672

Kryzys związany z emigrantami: 22 osoby utonęły w pobliżu greckich wysp
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34675406

Jose Mourinho „nie martwi się" o swoją pracę w Chelsea
(ź)
http://www.bbc.com/sport/0/football/34679029

29.X
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Chiny kończą z polityką jednego dziecka zezwalając na posiadanie dwójki
dzieci
Teraz pary będą mogły mieć dwójkę dzieci czytamy w oświadczeniu partii
komunistycznej.
Kontrowersyjna polityka została wprowadzona w kraju w 1979 roku aby
spowolnić wzrost populacji.
Szacuje się, że z tego powodu udało się zapobiec 400 milionom urodzeń.
Jednak obawy przed starzejącą się populacją spowodowały powstanie presji,
aby to zmienić.
Pary, które nie przestrzegały polityki zakładającej zgodę na posiadanie
jednego dziecka spotykały się z wieloma karami takimi jak kary pieniężne,
utrata pracy, albo zmuszanie do aborcji.
Obecnie około 30% chińskiej populacji jest w wieku powyżej 50 lat. Cala
populacji liczy 1,36 miliarda ludzi
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34665539

W trzecim kwartale roku amerykańska gospodarka ostro zwolniła
PKB wzrósł do 1,5% pomiędzy lipcem a wrześniem jak podaje Departament
Handlu co jest niższą wartością w stosunku do 3,9% w drugiego kwartału.
Spadek jest związany z kończeniem się zapasów w magazynach.
Wydatki ludności wzrosły o 3,2% w trzecim kwartale ale są niższe w
porównaniu do 3,6% w drugim kwartale.
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-34667254

Amerykańskie myśliwce przechwyciły rosyjskie samoloty nad Półwyspem
Koreańskim
Rzecznik Białego Domu poinformował, że rosyjskie jednostki przeleciały
blisko amerykańskego lotniskowca USS Ronald Regan w czasie połączonych
manewrów wojskowych amerykańsko-koreańskich.
Josh Earnest powiedział, że incydent „nie spowodował poważnej
konfrontacji".
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34672611
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Konflikt w Syrii: Zdaniem Arabii Saudyjskiej Iran musi się zgodzić na
ustąpienie Assada
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34670774

22 październik (czwartek) – 28 październik (środa) 2015

28.X
Kryzys związany z emigrantami: Austria planuje zbudować ogrodzenie na
granicy ze Słowenią
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34657187

Historia katolickiego księdza z Syrii, który uciekł z niewoli Państwa
Islamskiego
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34639058

Konflikt w Syrii: Iran będzie uczestniczył w rozmowach w Wiedniu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34656543

Niespodziewane odkrycie sugeruje „łagodne" powstanie systemu słonecznego
(ź)
http://www.bbc.com/news/science-environment-34660576

POLSKI PORTAL 1-31 październik 2015

5

nr 10 (31)

27.X
We wtorek parlament europejski odbędzie kluczowe głosowanie dotyczące
zarządzania siecią internetową
Europosłowie przyjmą nowe ustalenia odnoszące się do koncernów-telecomów
działających w obrębie UE.
Plan może mieć poważna implikacje dla neutralności internetu gdzie ruch
sieciowy nie jest spowolniony albo gdzie występują inne ceny za usługę.
Niektórzy obawiają się, że plan może doprowadzić do takich restrykcji ale
inni argumentują, że po pierwsze trzeba ustalić ogólne reguły.
Pozostał część legislatury, która może zmienić opłaty za roaming
telefoniczny w obrębie UE jest popularny u europosłów tak więc entuzjazm
dla jego odrzucenia w obecnej formie oraz dalsze opóźnienie tego ruchu jest
raczej mały zdaniem niektórych analityków.
(ź)

http://www.bbc.com/news/technology-34641515

Trwa akcja ratownicza dla ofiar trzęsienia ziemi o sile 7,5 stopni w skali
Richtera do którego doszło w odległych terenach Afganistanu i Pakistanu w
poniedziałek
Co najmniej 300 osób zginęło i około 2000 jest rannych.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34644125

Hilary Clinton wzmocniła swoją pozycję pośród Demokratów w wyścigu do
fotela prezydenckiego. Ale największą przeszkodą na je drodze do zwycięstwa
może być młody senator Marco Rubio, o którym nikt oprócz niewielu na
Florydzie nic nie wie
(ź)

http://www.bbc.com/news/magazine-34546317

USA; NSA (Agencja Bezpieczeństwa Narodowego) ostrzega przed wzrastającym
niebezpieczeństwem cyber ataku
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34641382

Okręt amerykańskiej marynarki wojennej przepłynął w pobliżu sztucznych
wysp zbudowanych przez Chiny na spornych wodach Morza Południowochińskiego,
informuje resort obrony USA
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34641131

Rosja może opracowywać plany w których będzie w stanie przeciąć łącza
internetowe w czasie trwania przyszłych wojen – czytamy w raporcie w New
York Times
(ź)

http://www.bbc.com/news/technology-34639148

Jose Mourinho: Menadżer Chelsea oskarżony przez FA o złe zarządzanie
(ź)

http://www.bbc.com/sport/0/football/34635441

26.X
Ponad 200 osób zginęło, głównie w Pakistanie po trzęsieniu ziemi o sile 7,5
w północno-wchodnim Afganistanie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34636269

Pięciu Brytyjczyków zginęło po zatonięciu kanadyjskiej łodzi z której
obserwowano wieloryby
POLSKI PORTAL 1-31 październik 2015

7

nr 10 (31)

(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-34640345

Przetworzone mięso przyczynia się do powstawania raka - WHO
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-34615621

25.X
Prawo i Sprawiedliwość wygrało w niedzielnych wyborach
Parta będzie miała 242 posłów w 460 osobowym sejmie.
Jeśli wyniki się potwierdzą będzie to pierwszy raz od przywrócenia
demokracji w Polsce w 1989 roku odkąd jedna partia zdobyła większość, aby
samodzielnie rządzić w Polsce
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34631826
http://ria.ru/world/20151025/1308109294.html

Od godziny 7.00 w całej Polsce trwają wybory parlamentarne. Głosujący
wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze będa czynne do godziny
21
(ź)własne

Wspierani przez zachód rebelianci z Wolnej Armii Syrii (Free Syrian Army)
odrzucili militarną ofertę pomocy ze strony Rosji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34632483

Kryzys związany z emigrantami: Na Bałkanach trwają rozmowy
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-34631365

24.X
Izrael i Jordania przyjęły uzgodnienia w sprawie doprowadzenia do obniżenia
napięć wokół świętego miejsca w Jerozolimie, poinformował amerykański
sekretarz Stanu John Kerry
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34626425

Wiceprezydent Malediwów została aresztowany w związku z podejrzeniem o
spisek mający na celu zamordowanie prezydenta, informuje policja
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34625558

Aktorka Hollywod Maureen O'Hara zmarła w wieku 95 lat
(ź)
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-34628502

23.X
Ponad 40 pensjonariuszy na wycieczce zostało zabitych kiedy ich autobus
zderzył się z ciężarówką na drodze krajowej w południowo-zachodniej Francji
Do kolizji doszło w pobliżu Puisseguin w rejonie Gironde na wschód od
Bordeaux.
Francuski prezydent Francois Hollande poinformował na Tweeterze, że rząd
„jest w pełni zmobilizowany w związku ztaką tragedią".
To najgorszy wypadek na francuskiej drodze od 1982 roku kiedy zginęło 52
osoby.
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Według francuskich mediów do kraksy doszło około 07.30 czasu lokalnego
(05:30 GMT) na pojedynczej drodze poza miastem Puisseguin.
Siła zderzenia była tak duża, że oba pojazdy zapaliły się.
Francuski prezydent obiecał przeprowadzenie pełnego śledztwa co określił
jako „ogromną tragedię".
To najgorsza francuska tragedia drogowa od 1982 roku kiedy zginęło 52
osoby.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34613637

Pośród udokumentowanych przypadków wzrastającej liczby osób bezdomnych w
Nowym Yorku wiele osób bez domów może być rzeczywiście niewidoczna prowadząc pozornie zwykłe zajęcia i nawet pracując bez miejsca stałego
pobytu do którego potem wraca
(ź)
http://www.bbc.com/news/magazine-34574818

Zabójstwo w szwedzkiej szkole: Atakujący miał motywy rasistowskie
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34612000

Choroba Alzheimera może być wykryta kilka dekad przed wystąpieniem poprzez
wykorzystanie testu opartego na wirtualnej rzeczywistości
(ź)
http://www.bbc.com/news/health-34607267

Tysiące emigrantów pojechało na rowerach do Norwegi Rosji po znalezieniu
nowej trasy do Europy w celu uniknięcia niebezpiecznego przekraczanie Morza
Śródziemnego. Nie mogą przekroczyć granicy Arktyki pieszo dlatego kupują
rowery i pedałują ostanie kilka metrów do granicy
(ź)
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http://www.bbc.com/news/magazine-34602208

Dlaczego kiszona kapusta koreańska jest tak smaczna? BBC wyjaśnia.
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20151022-the-secret-behind-kimichis-sourtaste

22.X
Zamaskowany mężczyzna z mieczem zabił jedną osobę i zranił cztery w szkole
w Szwecji zanim postrzeliła go policja
Ofiary to jedna osoba dorosła i czterech uczniów. Nie jest jasne, która z
ofiar zmarła.
Napastnik jest ranny i przebywa w szpitalu.
Policja poinformowała szwedzką agencję wiadomości TT, że "doszło do
zamieszania w szkole" w miejscu wydarzenia w mieście Trollhattan.
Niklas Claesson szef kontaktów z mediami w szpitalu NAL w mieście
Trollhattan poinformował, że ofiarami byli "młodzi uczniowie ale nie
dzieci".
„Część z nich ma poważne rany i jest operowana. Jedna osoba zmarł na
miejscu" powiedział.
Trollhattan jest w pobliżu Gothenburgu, drugiego co do wielkości miasta w
Szwecji.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34602621

Kandydat na osobę nominowaną na prezydenta z partii demokratycznej Hillary
Clinton będzie zeznawać przed komisją Kongresu USA w sprawie ataku na
amerykański konsulat w Libii w 2012 roku w wyniku, którego zginął
amerykański ambasador i trójka innych Amerykanów
W tym czasie był sekretarzem stanu i najprawdopodobniej czekają ją trudne
pytania.

POLSKI PORTAL 1-31 październik 2015

11

nr 10 (31)

To już drugie pojawienie się przed Kongresem zdominowanym przez
Republikanów w związku z tym incydentem.
W związku z atakiem przeprowadzono już siedem śledztw, w których za atak
mieli odpowiadać bojownicy islamscy (w mieście Benghazi 11 września 2012
roku).
W wyniku ataku zginał ambasador Chris Stevans oraz trzy osoby z personelu
amerykańskiego.
H. Clinton będzie wyjaśniać:
- Dlaczego rząd amerykański początkowo uznał, że atak był spontaniczny,
wywołanym wideo umieszczonym na YouTube, który doprowadził do protestów w
regionie, kiedy późniejsze dowody pokazały, że atak najprawdopodobniej
został zaplanowany
- Dlaczego prośby telefoniczne ambasadora o wsparcie sił bezpieczeństwa w
konsulacie zostały najwidoczniej zignorowane
- Czy posłużyła się tajnymi informacjami podczas gdy korzystała ze swojego
prywatnego serwera pocztowego używając rządowe konto pocztowe do
korespondencji kiedy była sekretarzem stanu.
Zdaniem obserwatorów to kluczowy moment dla H. Clinton, która wzmocniła
swoją propozycję kiedy jej potencjalny
rywal Joe Biden wykluczył swój start w wyborach prezydenckich.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34602691

W Jerozolimie izraelski żołnierz zabił izraelskiego cywila po tym kiedy
doszło do wzajemnej konfrontacji, w której wydawało się, że cywil był
Arabem
Mężczyzna został zabity po tym kiedy próbował schwycić broń żołnierza
podczas waliki, która się pomiędzy nimi wywiązała, podają media lokalne.
W czwartek dwóch Palestyńczyków zostało postrzelonych podczas oddzielnych
ataków.
Policja poinformowała, że napastnicy na początku próbowali wejść do
autobusu wiozącego dzieci zanim ugodzili nożem 25-letniego mężczyznę na
przystanku w Beit Semesh w zachodniej Jerozolimie.
Jeden z napastników zginął a drugi jest w stanie krytycznym, podają źródła
izraelskie.
Do tej pory ośmiu Izraelczyków zostało zabitych i kilkudziesięciu rannych w
atakach ze strony Palestyńczyków i izraelskich Arabów od początku tego
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miesiąca. Ponad 40 Palestyńczyków w tym kilku atakujących zostało również
zabitych.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34602287

Krytycy pozytywnie ocenili nowy film z udziałem Jamesa Bonda, dodając, że
jest to: "czysta akcja w wielkim chaosie"
(ź)

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-34600980

15 październik (czwartek) – 21 październik (środa) 2015

21.X
Prezydent Syrii Bashar al-Assad odbył rozmowy z rosyjskim prezydentem
Władymirem Putinem w czasie niezapowiedzianej wizyty w Moskwie
Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitry Peskov powiedział, że prezydent B.
Assad „przybył na roboczą wizytę do Moskwy" we wtorek wieczorem i
rozmawiała z prezydentem Putinem.
Rosja rozpoczęła ataki powietrzne w Syrii przy końcu ubiegłego miesiąca.
Moskwa informuje, że jej celami jest Państwo Islamskie oraz inne
ugrupowania walczące z siłami rządowymi B. Assada.
D. Peskov poinformował reporterów, że dwaj przywódcy rozmawiali o walce z
ugrupowaniami terrorystycznymi kontynuacją ataków powietrznych sił
rosyjskich w Syrii oraz planów Syrii co do jej armii.
Nie wiadomo czy B. Assad jest wciąż w Moskwie czy już wrócił do Damaszku.
To była jego pierwsza podróż zagraniczna prezydenta Syrii od wybuchu wojny
domowej w 2011 roku informuje telewizja kraju.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34590561
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Przywódca Chin Xi Jinping podpisze porozumienie (projekt Hinkley Point) w
Wielkiej Brytani w sprawie budowy elektrowni jądrowej
Może zostać ona otwarta do 2025 (Hinkley Point) w Somerset wraz z Chinami,
które sfinansują 30%.
Prezydent Xi Jinping spotka się z premierem Davidem Cameronem w drugim dniu
swojej wizyty do Wielkiej Brytanii.
Mozna się spodziewać, że podczas swojej czterodniowej wizyty przywódcy Chin
dojdzie do podpisania kontraktów na sumę większą niż 30 miliardów funtów.
Elektrownia zostanie wybudowana przez francuską firmę energetyczną EDF we
współpracy z konsorcjum kierowane przez chińską państwową kompanię jądrową
CGN.
Dwie inne elektrownie jądrowe (Sizewell) w Suffolk i (Bradwell) w Essex,
również mogą zostać wybudowane na skutek zawartego porozumienia z Chinami.
W ubiegłym miesiącu George Osborne odwiedził China i podpisał porozumienie
na mocy którego Pekin zainwestuje w Hinkley Point.
Projekt Hinkley Point był mocno krytykowany w związku z jego wysokimi
kosztami i opóźnieniami związanymi z decyzjami inwestycyjnymi.
Pierwotnie plan zakąłdał, że elektrownia Hinkley Point zacznie wytwarzać
prąd do 2013 roku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-34587650

Amerykański wiceprezydent Joe Biden poinformował, że popierał
przeprowadzenie operacji mającej na celu zabicie Osamy Bin Laden,
zmieniając zdanie w stosunku do tego co mówił do tej pory
J. Biden rozważa start w wyborach prezydenckich i stwierdzenia sugerujące,
że był on niechętny atakowi na Osamę Bin Ladena zostały uznane za
polityczne kłamstwo.
"Panie prezydencie jestem przeciwko temu" J. Biden powiedział w Kongresie w
2012 roku według ABC News.
Ale we wtorek J. Biden poinformował, że powiedział na osobności
prezydentowi Barackowi Obamie, że jednak jest za przeprowadzeniem ataku.
„Kiedy wyszliśmy na zewnątrz powiedziałem - powiedziałem mu, ze według mnie
powinniśmy to zrobić, ale powinien posłuchać swojego własnego instynktu"
powiedział J. Biden podczas spotkania w Waszyngtonie.
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W maju w 2011 roku prezydent Barack Obama wyraził zgodę na przeprowadzenie
operacji. Amerykański oddział sił specjalnych zastrzelił Bin Ladena w
Islamabadzie.
Hilary Clinton, która była sekretarzem stanu w tym czasie poinformowała
publicznie, że poparła atak sił specjalnych.
Powszechnie uważa się, że Bin Laden był odpowiedzialny za zamachy bombowe
przeprowadzone w amerykańskich ambasadach we wschodniej Afryce oraz za atak
na USS Cole w Jemenie w 2000 roku oraz za ataki 11 wrześnie na Nowy Jork i
Waszyngton.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34589201

Ahmed Mohamed, 14-letni chłopiec muzułmański z teksasu którego nauczyciel
pomylił jego zrobiony w domu zegar z bombą przeprowadzi się wraz z rodziną
do Kataru
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34587285

20.X
Setki Koreańczyków z Południa jadą na Północ aby spotkać się z członkami
rodzin, z którymi zostali rozdzieleni w wyniku wojny
Spotkanie składające się z kilku wydarzeń w ciągu tygodnia odbędzie się w
Mount Kumgang w poblizu granicy.
Tysiące rodzin zostało rozdzielonych i miała ze sobą bardzo mały kontakt
bądź nie miało go wcale od zakończenia wojny w 1953 roku.
Spotkania rodzin odbywały się sporadycznie od 1988 roku i zależały od stanu
relacji pomiędzy dwoma krajami.
Ostatnie spotkanie rodzin odbyło się w lutym 2014 roku.
Ponad 65 000 Koreańczyków z Południa zostało uprawnionych do spotkania z
krewnymi z Północy ale wybrano tylko 100 osób. Z tych stu 10 zmarło od tego
czasu albo zachorowało tak poważnie, że nie mogło podróżować.
Pierwsza grupa 400 Koreańczyków z Południa składająca się z wybranych osób
i towarzyszącym im członkom rodziny kieruje się na pierwszą rundę spotkań
która będzie trwać od wtorku do czwartku poinformowała agencja Yonhap.
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Kolejnych 250 osób będzie uczestniczyć w drugiej rundzie spotkań od
niedzieli do następnego poniedziałku. W każdej rundzie przewidziano sześć
dwugodzinnych spotkań.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34578320

Co Chiny mają w Wielkiej Brytanii?
Chiny mogą być drugą pod względem wielkości gospodarką za Stanami
Zjednoczonymi, ale mają więcej pieniędzy w banku niż jakikolwiek inny kraj.
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-34542147

Kanadyjska Partia Liberalna zdecydowanie zwyciężyła w wyborach
parlamentarnych kończąc 9 lat rządów konserwatystów
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34578213

Sportowiec olimpijski i paraolimpijski z RPA Oscar Pistorius został
zwolniony z aresztu domowego prawie rok po tym kiedy został uwięziony za
zabicie swojej dziewczyny - poinformowali przedstawiciele służb więziennych
Ma spędzić pozostałą część wyroku - pięć lat w domu swojego wuja w
Pretorii.
O. Pistorius postrzelił śmiertelnie Reeve Steenkamp przez drzwi zamkniętej
łazienki w 2013 roku gdyż jego zdaniem był to intruz.
O. Pistorius l.28 na procesie w październiku ubiegłego roku został uznany
winnym morderstwa swojej 29 letniej dziewczyny.
Apelacja przeciwko decyzji sądu przed Najwyższym Sądem ma się odbyć 3
listopada. Prokuratorzy uważają, że Pistorius powinien zostać uznany
winnym popełnienia morderstwa.
O. Pistorius startował w biegu, w którym zmierzył się z pełnosprawnymi
sprinterami na 400 metrów podczas olimpiady w Londynie w 2012 roku mając
założone specjalne protezy z włókna węglowego.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-africa-34577735

Indyjski trybunał uznał kierowcę taksówki z Uber winnego dokonania gwałtu
na kobiecie w ubiegłym roku w Delhi
Shiv Kumar Yadav został również oskarżony o zastraszanie oraz porwanie
poinformowano BBC. Nie przyznał się do winy.
26-letnia kobieta po zamówieniu taksówki i opłaceniu podróży została
zabrana w odległe miejsce a następnie zgwałcona.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34578477

19.X
Dochodzi do napięć pomiędzy tysiącami emigrantów kierującymi się na północ
przez kraje bałkańskie kiedy na swoim szlaku napotykają coraz więcej
kontroli
Chorwacja poprosiła swojego północnego sąsiada Słowenię, aby zgodziła się
na przyjęcie 5000 emigrantów dziennie, ale Słowenia odpowiedziała, że może
przyjąć tylko połowę tej liczby.
Działanie spowodowało nagromadzenie się ludzi na granicy serbskochorwackiej.
Jeden z przedstawicieli władz powiedział, że w ciągu kilku dni Chorwacji
wyczerpie się miejsce na stawianie nowych obozów tranzytowych dla
uchodźców.
W niedzielę autobusy z ludźmi skierowano do Serbii.
W nocy wiele osób na granicy musiało czekać w zimnie i deszczu.
Tymczasem Węgry wskazując na względy bezpieczeństwa zamknęły swoje granice
z Serbią i Chorwacją zmuszając emigrantów na wybór innego szlaku przez
Słowenię.
Wyjaśniając nowe restrykcje wprowadzone przez Słowenię sekretarz ministra
spraw wewnętrznych Bostjan Sefic poinformował, że Austria - północny sąsiad
kraju przyjmuje maksimum 1500 osób dziennie. W tym roku ponad 600 000
ludzi w większości z Syrii przybyło do Europy w porównaniu do ponad 200 000
do całego roku 2014.
Niemcy poinformowały, że spodziewają się ponad 800 000 osób w tym roku, ale
sądzi się, że ich liczba może osiągnąć 1,5 miliona.
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34568499

W północnych Filipinach wzrasta poziom fali powodziowej na skutek tajfunu
Koppu
Powoli przemieszczający się tajfun zabił co najmniej dwie osoby i zmusił
ponad 16 000 do opuszczenia swoich domów
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34568596

Niemiecka polityk Henriette Reker, która została ugodzona nożem w szyję
podczas kampanii w Kolonii w niedzielę została wybrana na burmistrza
Kolonii
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34568236

Badania sugerują, że jeśli ktoś ma więcej niż 11 znamion na ramieniu ma
większe ryzyko na zachorowanie na raka skóry albo czerniaka niż przeciętna
osoba
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-34551467

Prawdziwy powód dla którego zarazki rozprzestrzeniają się w zimie
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20151016-the-real-reason-germsspread-in-the-winter

18.X
Kryzys napływu emigrantów; Słowenia wprowadza ograniczenie do przekraczania
jej granicy - 2500 osób dziennie
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-34567247

Na Filipinach pojawił się tajfun, mówi się o śmierci co najmniej jednej
osoby i kilka zaginionych oraz o tysiącach które musiały opuścić swoje domy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34558887

Papież Franciszek kanonizował parę francuską Loiusa i Zelie Martin

Małżeństwo miało m.in. córkę św. Teresę z Lisieux
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34565107

16.X
Kraje UE zaaprobowały plan działania dla Turcji, który jak się sądzi pomoże
rozwiązać problem napływu uchodźców do Europy
W tym roku poprzez morze do UE przybyło 600 000 emigrantów, wielu z nich
przepłynęło z Turcji do Grecji zanim skierowali się na północ.
Turcja w zamian za pomóc w powstrzymaniu napływu ludzi wysunęła szereg
żądań.
Podczas konferencji w Brukseli Donald Tusk przewodniczący Rady Europejskiej
powiedział, że czuje „ostrożny optymizm" w związku z porozumieniem.
Tymczasem emigrant prawdopodobnie afgańskiego pochodzenia został
zastrzelony przez strażnika bułgarskiej straży granicznej po przekroczeniu
granicy z Turcją w czwartek.
Prezydent Bułgarii Boyko Borisov opuścił rozmowy w Brukseli po informacji o
wydarzeniu.
Tymczasem na szczycie w Brukseli przywódcy UE uzgodnili:
- przyśpieszenie liberalizacji wiz dla Turków chcących przyjechać do strefy
Schengen i ile Turcja wypełni określone kryteria
- wznowienie rozmów na temat przyłączenia się Turcji do UE.
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Turcja poprosiła również o 3 miliardy euro pomocy, kwestię którą rozważa
kanclerz Angela Merkel.
Kanclerz Niemiec przybędzie do Turcji w weekend.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34546482

Lot MH17: Rosja i jej zmieniająca się wersja wydarzeń
Kiedy holenderski zespół ujawnił co było przyczyna katastrofy dla Maylasia
Airlines Lot MH17 we wschodniej Ukrainie, jej raport wywołał pytanie kto
jest odpowiedzialny za zestrzelenie samolotu w wyniku czego zginęło 298
osób.
Jednak rosyjskie władze od razu podważyły wiarygodność oceny.
W miarę wczytywania się w raport powstaje obraz miesięcy sporów pomiędzy
Rosją a Holenderską Komisją Bezpieczeństwa (Dutch Safety Board ) co
przypomina grę wzajemnych oskarżeń.
Zgodnie z zasadami międzynarodowych śledztw badających wypadki, DSB nie ma
prawa wskazywać winnego, choć prezes komisji Tjibbe Joustra powiedział, że
prorosyjscy rebelianci zostali oskarżenia jako grupa zajmująca obszar, z
którego pociski zostały wystrzelone.
Przez wiele miesięcy rosyjscy eksperci bezpośrednio kwestionowali ustalenia
DSB i wszystko wskazywało, że rosyjskie argumenty ulegną zmianie.
To była jak gra w szachy: jedna strona czekała na ruch przeciwnika,
następnie analizowała go i próbowała następnie przypuścić kontratak.
Zdaniem ukraińskiego rządu i kilku przedstawicieli zachodu pociski zostały
przetransportowane na teren zajmowany przez separatystów z terytorium
Rosji.
Ale Moskwa zawsze zaprzeczała, że ma jakikolwiek związek z tragedią
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34538142

Premier Izraela Benjamin Netanyahu przekonuje przywódcę Palestyny Mahmoud
Abbas do odbycia rozmów i do powstrzymania ostatniej fali przemocy
B. Netanyahu powiedział, ze był „bardzo otwarty" na spotkanie, które może
przynieść korzyści.
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Był również za rozmieszczeniem oddziałów sił bezpieczeństwa w Jerozolimie w
związku z ostatnią falą ataków przy pomocy noża ze strony Palestyńczyków.
W wyniku wydarzeń do których doszło w przeciągu jednego dnia siedmiu
Izraelczyków zostało zabitych a kilkadziesiąt osób rannych w ciągu kolejnej
doby.
Kilku atakujących spośród grupy 30 Palestyńczyków

zostało zabitych.

Napięcia pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami zwiększyły się na skutek
starć w Jerozolimie na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz na granicy Strefy
Gazy, ajk również w wyniku ataków przy pomocy noża.
Palestyńczycy zapowiedzieli wcześniej, że nie powrócą do rozmów dopóki
Izrael nie powstrzyma budowy nowych osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu i
Wschodniej Jerozolimie.
Izrael postawił ponad 100 osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu i we
Wschodniej Jerozolimie od momentu rozpoczęcia okupacji w 1967 roku po
wojnie bliskowschodniej. Osadnictwo jest uznawana za nielegalne zgodnie z
prawem międzynarodowym, ale Izrael kwestionuje to.
Mahmoud Abbas w środę oskarżył Izrael o używanie nadmiernej sile w stosunku
do Palestyńczyków.
Powiedział, że Izrael dokonuje „egzekucji naszych dzieci z zimną krwią"
wskazując na przypadek w którym 13-letni chłopiec palestyński Ahmed Manasra
został potrącony przez samochód po tym jak on i 15-letni chłopiec ugodził
nożem dwóch Izraelczyków, jednego 13-letniego chłopca w poniedziałek.
B. Netanyahu odrzucił to jako „nowe wielkie kłamstwo" podczas swojej
konferencji w czwartek, kilka godzin po tym kiedy rząd opublikował wideo i
zdjęcia pokazujące żywego chłopca w szpitalu izraelskim.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34544702

Krewni osób zabitych w zamachu Lockerbie z zadowoleniem przyjęli wiadomość
o wskazaniu dwóch nowych podejrzanych
Prokuratorzy USA i Szkocji poprosili władze Libii o zgodę na przesłuchanie
Libijczyków
BBC dowiedziało się, że chodzi o Mohammeda Abouajela Masud i Abdullaha alSenussi.
Stephanie Bernstein, której mąż znajdował się pośród 270 osób zabitych
podczas gdy samolot Pan Am 103 został wysadzony w 1988 r. powiedział, że
wskazanie nazwisk nowych podejrzanych jest „wspaniałą wiadomością".
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Ale Frank Duggan prezes stowarzyszenie Pan Am 103 Relatives (Krewni Pan Am
103) powiedział, że nie wierzy, że będą kolejni skazani.
„Minęło 26 lat. To zbyt wiele czasu. Ludzie nie żyją a historia została
zapomniana" powiedział.

Kluczowe momenty kwestii zamachu w Lockerbie
-21 grudzień 1988: Pan Am Lot 103 z Londynu do Nowego Jorku eksploduje w
Lockerbie, ginie 270 osób
- 31 stycznia 2001: Abdelbaset al-Megrahi zostaje uznany za winnego
popełnieniu masowego morderstwa i zostaje skazany na dożywocie
- 20 sierpień 2009: Megrahi, który jest nieuleczalnie chory na raka zostaje
zwolniony z więzienia i wraca do Libii
- 20 maj 2012 Megrahi umiera w domu w Trypolisie w wieku 60 lat
-15 październik 2015: Szkoccy prokuratorzy proszę Libię o wyrażenie zgody
na przesłuchanie dwóch nowych podejrzanych

(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-34546899

Dlaczego 2,3 miliona osób chciało by tam pracować?
(ź)

http://www.bbc.com/capital/story/20151015-why-23-million-peoplewanted-this-job

Być może lekarstwem na schizofrenię może być uspokojenie systemu
immunologicznego w mózgu informują naukowcy
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-34540363

15.X
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Przywódcy krajów UE mają przedyskutować z Turcją kwestie związane z
kryzysem emigrantów
Prawie 600 000 emigrantów przybyło do UE przepływając Morze głównie przez
Turcję informuje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International
Organization for Migration).
Sądzi się, że w Turcji jest około 2 milionów emigrantów, większość z nich
uciekła przed wojną z sąsiedniej Syrii.
28 przywódców UE poszukuje form bliższej współpracy z Turcją.
Chcą zachęcić Turcję do podpisania planu, który zawiera:
- większe finansowe i proceduralne wsparcie dla Turcji, w celu radzenie
sobie z emigrantami
- udzielenie zgody przez Turcję na patrolowanie jej linii brzegowej
- podjęcie walki z przemytnikami ludzi
- wzmocnienie operacji wymiany
W zamian Turcja podejmie szereg kroków w tym wdrożenie procedur związanych
z udzielaniem azylu i nadanie najwyższego priorytetu dla "utworzenia
sześciu centrów dla uchodźców przy współfinansowaniu UE.
W weekend do Turcji ma przybyć kanclerz Niemiec Angela Merkel dla odbycia
dalszych rozmów,
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34535933

Kryzys w związku z Boko Haram: Prezydent USA Barack Obama zapowiedział, że
amerykańskie siły wojskowe zostaną rozmieszczone w Kamerunie, aby pomóc w
walce przeciwko islamskim bojownikom z Boko Haram
Siły o liczebności 300 żołnierzy przeprowadzą wywiad, obserwację oraz
rekonesans w regionie.
Celem bojowników islamskich z północnej Nigerii stał się Kamerun i Czad.
B. Obama powiedział, że siły pozostaną w kraju „tak długo jak to będzie
potrzebne".
Przemawiając w Kongresie powiedział, że 90 żołnierzy zostanie wysłanych do
kraju w poniedziałek.
Kamerun stał się celem dla bojowników Boko Haram od kiedy poparł militarnie
Nigerię w jej walce przeciwko ugrupowaniu islamistów.
W niedziele dwie kobiety samobójczynie zabiły wysadzając się dziewięć osób
i zraniły 29 w ataku na Kangelari miasto na północy Kamerunu.
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-34533820

Rząd Birmy (Myanmar) podpisał co określa jako międzynarodowym rozejm z
ośmioma uzbrojonymi grupami
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34536002

Minęło prawie 50 lat kiedy USA wylądowały na Księżycu, ale Amerykanie wciąż
umierają od choroby, która siała spustoszenie w Europie w okresie
średniowiecza. Dlaczego Stany Zjednoczony nie zwalczyła dżumy
(ź)

http://www.bbc.com/news/magazine-34398099

Różnica pomiędzy pomarańczowym a białym skafandrem dla astronautów
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20151014-the-difference-betweenorange-and-white-astronaut-suits

Firma samochodowa Tesla zaprojektowała aktualizację oprogramowania do
swoich pojazdów w której jest tryb „autopilota"
(ź)

http://www.bbc.com/news/technology-34535604

8 październik (czwartek) – 14 październik (środa) 2015

14.X
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Stany Zjednoczone i Rosja odbędą nowe rozmowy w sprawie bezpieczeństwa
powietrznego podczas operacji powietrznej nad terytorium Syrii podczas
której dwa samoloty z obu krajów spotkały się w powietrzu w niedzielę
Piloci obu maszyn byli w kontakcie wzrokowym w odległości 15-30 km
poinformował reporterów amerykański rzecznik obrony w Waszyngtonie.
To będzie trzecia runda rozmów podczas której oba kraje szukają rozwiązania
aby uniknąć przypadkowej sytuacji konfliktowej.
Pomimo rozmów Stany Zjednoczone powiedziały, że działania Rosji w Syrii
były "nieodpowiednie".
Rosja rozpoczęła soje ataki powietrzne w Syrii 30 września informując, że
ich celem jest Państwo Islamskie oraz inne grupy dżihadystów po tym jak
prezydent Syrii Bashar al-Assad poprosił o pomoc wojskową.
Zdaniem krajów zachodnich i działaczy w Syrii rosyjskie samoloty atakują
inne cele niż bojowników islamskich.
Tymczasem we wtorek na budynki rosyjskiej ambasady w Damaszku spadły dwa
pociski.
Arabski korespondent BBC powiedział, że nikt nie zginął, ale kilka osób
zostało rannych.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34524403

Samolot Malezyjskich Linii Lotniczych lot MH17 rozbił się w wyniku
trafienia rakietą Buk produkcji rosyjskiej informuje Holenderska Komisja
ds. Bezpieczeństwa (Dutch Safety Board)
Pocisk uderzył w samolot z przodu z lewej strony powodując, że pozostałe
części rozpadły się czytamy w jej ostatecznym raporcie odnośnie katastrofy
w lipcu 2014 roku, w której zginęło 298 osób.
Zachód i Ukraina twierdzą, że samolot zestrzelili prorosyjscy separatyści
ale Rosja oskarża siły ukraińskie.
W raporcie nie ma informacji, kto wystrzelił pocisk, ale przestrzeń
powietrzna nad wschodnią Ukrainą powinna być zamknięta
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34511973

Hilary Clinton atakuje rywala Bernie Sandersa w związku z prawem dotyczącym
posiadania broni w USA
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34519331

13.X
Krewni niektórych z 298 osób, którzy zginęli na pokładzie Malezyjskich
Linii Lotniczych lot MH17 na Ukrainie w 2014 roku usłyszeli fragmenty
ostatecznego raportu opublikowanego przez Holenderską Radę Bezpieczeństwa
(Dutch Safety Board)
Jedna z osób poinformowała, że zgodnie z raportem samolot został trafiony
pociskiem Buk produkcji rosyjskiej.
Zdaniem Zachodu i Ukrainy separatyści wspierani przez Rosję zestrzelili
samolot Boeing 777. Zdaniem Rosji pocisk został wystrzelony z terytorium
kontrolowanego przez Ukrainę.
Samolot lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur rozbił się na terytorium
wschodniej Ukrainie 17 lipca 2014 roku w czasie walk toczących się pomiędzy
siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami.
Pośród ofiar było 196 Holendrów i 10 Brytyjczyków.

Raport zwraca uwagę na cztery kluczowe kwestie:
- co spowodowało rozpad samolotu w powietrzu
- dlaczego leciał nad miejscem konfliktu
- dlaczego niektórzy krewni musieli czekać cztery dni zanim otrzymali
oficjalne potwierdzenie, że ich bliscy byli na pokładzie
- do jakiego stopnia pasażerowie i załoga byli świadomi co działo się w
ostatnim momencie przed rozbiciem samolotu

Barry Sweeney ojciec Brytyjczyka Liama Seeneya powiedział BBC, że pocisk
trafił w kokpit zabijając pilotów gdyż znaleziono jego fragmenty w ich
ciałach.
Następnie kokpit w wyniku uderzenia odpadł od reszty samolotu.
Ojcu Brytyjczyka i innym krewnym ofiar powiedziano, że było wielce
nieprawdopodobne, że ktokolwiek na pokładzie samolotu miał w ogóle
świadomość co się dzieje na pokładzie.
Odrębne prowadzone przez Holendrów śledztwo ma opublikować swoje wyniki w
ciągu kilku najbliższych miesięcy.
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Tymczasem w Moskwie rosyjski producent broni Almaz-Antey zaprezentowali
swój własny raport. Według niego w samolot trafił pocisk 9M38, który ma
tylko Ukraina.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34511973

http://www.bbc.com/news/live/world-europe-34514727

Dwa pociski trafiły w kompleks rosyjskiej ambasady w stolicy Syrii Damaszku
kiedy setki zwolenników sił rządowych zorganizowało marsze popierając
rosyjskie ataki powietrzne
Arabski korespondent w Damaszku poinformował, że kilkoro ludzi zostało
rannych.
Eksplozje wywołały panikę a kłęby dymu były widoczne nad budynkami
ambasady.
Rosyjski minister spraw zagranicznych Sergei Lavrov opisał atak jako "akt
terroru".
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34515498

Co najmniej trzech Izraelczyków zostało zabitych a wielu rannych w
strzelaninie i atakach przy pomocy noża w Jerozolimie i centralnym Izraelu
- poinformowała policja
Dwie osoby zostały zabite a 16 innych rannych kiedy dwóch napastników
otworzyło ogień i zaczęło atakować nożem pasażerów autobusu w Jerozolimie.
Kolejna osoba zginęła w samochodzie na skutek ataku nożem w innej części
miasta.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34513753

Playboy zaprzestanie publikacji zdjęć rozebranych kobiet
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34511999

Handel przez Internet mlekiem matki staje się coraz bardziej lukratywny
pomimo ostrzeżeń dotyczących zdrowia. Ale dlaczego matki decydują się na
sprzedaż swojego mleka obcym?
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-england-34467613

Ewolucja ludzka była kształtowana przez hybrydyzację
(ź)

http://www.bbc.com/earth/story/20151013-how-interbreeding-shaped-us

12.X
Turecki premier oskarżył Państwo Islamskie o zamach bombowy
kraju

na stolicę

Grupa dżihadystów jest pierwszym podejrzanym o zdetonowanie ładunków w
Ankarze w wyniku czego zginęło prawie 100 osób.
Do tej pory nikt nie przyznał się do zamachu, w którym jak się sądzi dwóch
mężczyzn samobójców wysadziło się
podczas wiecu pokojowego.
Oficjalnie informuje się o 97 osobach zabitych, ale według jednej z grup
liczba zabitych sięgnęła 128 osób.
Ładunek zdetonowano wśród tłumów działaczy, który zebrał się na głównej
stacji kolejowej stolicy.
Uczestnicy zebrania wzywali do zakończenia przemocy pomiędzy tureckimi
siłami rządowymi a bojownikami z Partii Pracujących Kurdystanu (Kurdistan
Workers' Party).
Panuje gniew gdyż tureckim władzom nie udało się zapobiec takiemu atakowi
w centrum stolicy.
Zamach bombowy w Ankrze należy do najkrwawszych w historii kraju. Kanclerz
Niemiec Angela Merkel ma odwiedzić Turcję we wtorek.
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Przemawiając w telewizji premier powiedział, że zamach był próbą wpłynięcia
na wybory, które mają się odbyć 1 listopada po głosowaniu w czerwcu w
wyniku którego nie wyłoniono partii, która mogłaby utworzyć rząd.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34505030

Policja w Delhi przesłuchuje dwóch mężczyzn, w związku z podejrzeniem
dokonania przez nich gwałtu na czteroletniej dziewczynce
Zastępca komisarza policji Vijay Singh powiedział BBC, że do tej pory nie
dokonano żadnych aresztowań.
Dziecko przebywa na oddziale intensywnej terapii po tym kiedy zostało
znalezione nieprzytomne w piątek w nocy. Doktorze informują, że dziewczynka
przeszła operacje chirurgiczne.
Atak z powrotem wywołał kwestię bezpieczeństwa kobiet w Delhi po tym kiedy
w 2012 gwałt zbiorowy zaszokował opinię publiczną na świecie.
Dziewczynka została znaleziona w pobliżu swojego domu w biednej dzielnicy
na północy miasta.
Według rodziny została zwabiona obietnicą jedzenia albo słodyczy przez
grupę mężczyzn.
Komisarz ds. kobiet Swati Maliwal w Delhi, która odwiedziła szpital
dziecięcy opisała jej stan jako „straszny".
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34502601

Komputerowy gigant Dell zawarł umowę z godnie z którą kupił koncern EMC za
kwotę 67 miliardów dolarów
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-34505553

11.X
Ataki w Ankarze: Turcja w żałobie po atakach bombowych w wyniku, których
zginęło prawie 100 osób
POLSKI PORTAL 1-31 październik 2015

29

nr 10 (31)

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34498497

Państwo Islamskie w Iraku: Wojsko informuje, że ostrzelało konwój w którym
znajdował się przywódca Abu Bakr al-Baghdadi
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34500402

Konflikt w Syrii: Siły prezydenta Bashar al-Assada odnoszą „znaczne"
zwycięstwa nad rebeliantami
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34500516

Zwycięstwo Polski nad Irlandią w meczu eliminacyjny do ME (2:1)
(ź)

http://www.bbc.com/sport/live/football/34486859

10.X
W wyniku ataku bombowego na pokojowy wiec w tureckiej stolicy Ankarze
zginęło co najmniej 95 osób i 245 zostało rannych.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34495161

Rosja i Stany Zjednoczone powrócą do rozmów na temat bezpieczeństwa w Syrii
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34494856

Korea Północna „jest gotowa się bronić przeciwko Stanom Zjednoczonym"
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34493672

9.X
Podczas gdy rosyjskie pociski przelatywały nad Iranem w kierunku celów w
Syrii w środę, najwyższy przywódca Iranu Ayatollah Ali Khamenei wygłosił
przemówienie wykluczając potrzebę dalszego politycznego dialogu z USA
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34479018

Narodowy Tunezyjski Kwartet Dialogu otrzymał pokojową nagrodę Nobla za
swoją rolę w przemianach demokratycznych kraju
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34485865

Wielka Brytania; Szkocka pielęgniarka która została zakażona wirusem Ebola
w Sierra Leone został umieszczona w izolatce na skutek "nietypowych
komplikacji zdrowotnych"
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-34483584
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Minister spraw zagranicznych Indii złożył skargę na władze Arabii
Saudyjskiej po "brutalnym" ataku na 58-letnią kobietę w Riyadh
Prawe ramię Kasturi Munirathinam zostało odcięte najprawdopodobniej przez
jej pracodawcę kiedy próbowała uciec z ich domu, podaje raport.
Pani K. Munirathinam pracowała jako pomoc domowa. Obecnie przebywa w
szpitalu.
Zdaniem jej rodziny najprawdopodobniej była torturowana przez pracodawców
Saudyjskich.
Władze Arabii Saudyjskiej jeszcze nie skomentowały incydentu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34483504

Jeden na trzech młodych mężczyzn w Chinach umrze z powodu palenia
papierosów, wskazują badania
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34483448

W jaki sposób Mont Everest stał się cmentarzyskiem
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20151008-the-graveyard-in-theclouds-everests-200-dead-bodies

8.X
Nato odnowiło zapewnienie, ze będzie bronić swoich sprzymierzeńców w
obliczu „eskalacji rosyjskich działań militarnych" w Syrii, poinformował
sekretarz generalny sojuszu
Jens Stoltenberg powiedział, że ministrowie obrony
możliwości użycia sił szybkiego reagowania.

zdecydowali zwiększyć

Członke Nato - Turcja wyraziła sprzeciw wobec ostatniego pogwałcenia
przestrzeni powietrznej prze rosyjskie samoloty.
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Rosja użyła pocisków oraz zbombardowała obiekty na teranie Syrii.
J.Stoltenberg przekonywał, żeby Rosja przestała wspierać prezydenta Syrii
Bashar al-Assada.
Moskwa zaprzecza oskarżeniom zachodu, że w głównej mierze bombarduje
przeciwników Assada przekonując, że jej celami jest infrastruktura tzw.
Państwa Islamskiego i innych grup militarnych.
W związku z napięciem sytuacji Wielka Brytania wyśle 100 swoich żołnierzy
do Estonii, Łotwy i na Litwę. Wysyła również 25 żołnierzy z misją
treningową na Ukrainę.
W środę Rosja ostrzelała PI ze swoich okrętów na Morzu Kaspijskim z
odległości około 1500 km
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34471849

Białoruska pisarka i dziennikarka Svetlana Alexievich zdobyła nagrodę Nobla
w dziedzinie literatury
Ogłaszając przyznanie nagrody w Sztokholmie prezes Szwedzkiej Akademii Sara
Daniu nazwała jej dzieła „ogromną odwagą i cierpieniem naszych czasów".
Nagroda przyznawana żyjącemu pisarzowi jest warta 8 tysięcy koron (691 000
funtów).
Poprzednimi laureatami byli Rudyard Kipling i Ernest Hemingway. W 2014 roku
zwycięzcą została francuski autor Patrick Modiano.
Najlepiej znanymi dziełami Svetlany Alexievich są przetłumaczone na
angielski „Głosy z Czernobyla" ustana historia opisująca katastrofę w
elektrowni jądrowej w 1986 roku oraz „Boys In Zinc" ("Chłopcy w cynku)
relacje z wojny rosyjsko-afgańskiej. Tytuł odnosi się do trumien cynkowych,
w których przywożono zabitych do domu.
Książka wywołała kontrowersje
opublikowano ją w Rosji.

i oburzenie kiedy po raz pierwszy

S. Alexievich krytykował również swój rząd co spowodowała, że na pewien
czas w jej telefonie był założony podsłuch i nie pozwolono jej na publiczne
pokazywanie się.
Spędziła 10 lat na wygnaniu żyjąc we Włoszech, Francji, Niemczech i
Szwecji, zanim wróciła z powrotem do Mińska.
Svetlana Alexievich jest czternasta kobietą, która wygrała nagrodę nobla w
dziedzinie literatury
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(ź)

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-34475251

Koralowce na całym świecie są zagrożone na skutek blaknięcia - potwierdzili
naukowcy z NOAA
Tzw. wybielanie (blaknięcie) dotyka rafy na Pacyfiku, Oceanie Atlantyckim i
na Karaibach
Amerykańska Narodowa Agencja ds.Ocenu i atmosfery- US National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) ostrzegła, że problem dotyczy ponad 38%
terenów gzie występuje rafa na świecie i powoduje zagładę ponad 12 000
kilometrów kwadratowych rafy.
Masowe wybielanie jest spowodowane przez wzrost temperatury, który wynika z
dwóch naturalnie występujących ciepłych prądów, które są wzmacniane przez
działalność człowieka.
Bielenie odbywa się kiedy koralowce w wyniku stresu (pozbywają się)
wypierają algi zwane jako zooxanthellae, dzięki którym maja kolor. Jeżeli
normalne warunki wracają wtedy koralowce odzyskują barwy. Ale proces może
trwać nawet kilka dekad , a jeśli stres nie ustępuje koralowce giną.
Rafom zagrażają takie czynniki jak zanieczyszczenie środowiska,
przełowienie oraz zniszczenia na skutek statków i turystki.
Obecny epizod bielenie jest uznawany za najgorszy, który jest wzmacniały
przez prąd Pacyfiku, El Nino.
Dodatkowo na koralowce oddziaływuje zakwaszanie na skutek emisji dwutlenku
węgla, który jest absorbowany przez oceany, co zmienia pH wody morskiej
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-34473371

USA; Strzelanina w Oregonie: głosy za i przeciw istniejącemu prawu do
posiadania broni
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34459658

Tragiczna historia o ciałach najsławniejszych wspinaczy na Mont Everest
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(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20151008-the-tragic-story-of-mteverests-most-famous-dead-body

Fifa: Sepp Blatter, Michel Platini i Jerome Valcke zostali zawieszeni
(ź)

http://www.bbc.com/sport/0/football/34474231

1 październik (czwartek) – 7 październik (środa) 2015

7.X
Kryzys związany z emigrantami: Unia Europejska rozpoczyna nową operacją na
południu Morza Śródziemnego mającą na celu zajmowanie łodzi przemycających
ludzi
Zgodnie z założeniami operacji Sophia jednostki pływające będą mogły
dokonać abordażu statków, przeszukać i zająć te na których przemyca się
ludzi.
Jak dotąd UE skupiała się na operacjach ratunkowych i poszukiwawczych.
Do tej pory ponad 130 000 emigrantów i uchodźców przekroczyło granice
Europy przybywając z północy Afryki.
Ponad 2700 osób utonęło.
Kryzys związany z emigrantami będzie jednym z najważniejszych spraw
podniesionych przez niemiecką kanclerz Angelę Merkel i prezydenta Francji
Francois Hollande, którzy zwrócą się do Parlamentu Europejskiego w
Strasbourg u w środę.
Poprzednio sprawę podobno przemowę wygłoszono w 1989 roku kiedy prezydentem
Francji był Francois Mitterand i przywódca Niemiec Helmut Kohl.
Operacja Sophia - druga faza przyjęła nazwę od imienia dziecka urodzonego
na statku UE, który ocalił jego matkę u wybrzeży Libii w sierpniu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34461503
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Amerykański dowódca sił międzynarodowych w Afganistanie powiedział, że atak
powietrzny na szpital w mieście Kunduz na północy kraju był błędem
Gen John Campbell poinformował, że USA nigdy intencjonalnie nie atakują
takich celów.
W ataku podczas którego siły rządowe walczą z Talibami w celu odbicia
miasta z rąk Talibów zginęło co najmniej 22 osoby.
Gen. J. Campbell powiedział, że Stany Zjednoczone muszą wziąć pod uwagę
zwiększenie swojej obecności w Afganistanie po 2016 roku.
dodał, że taki krok jest konieczny jeśli Talibowie mają zostać odparci aby
siły rządowe zachowały swoją gotowość do walki.
Odnosząc się do zbombardowania szpitala gen. Campbell powiedział, że
podczas ataku zastosowano „rygorystyczne"
procedury wojskowe, które mają zapobiec podobnym pomyłkom.
Jego zdaniem o atak poprosiły siły afgańskie, które były w kontakcie z
amerykańskimi siłami specjalnymi.
One zaś były w kontakcie z AC-130, który ostrzelał szpital.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34458270

VW spodziewa się rozpocząć naprawę samochodów, które dotknął skandal w
styczniu poinformował nowy szef giganta samochodowego Matthias Mueller
Wszystkie dotknięte skandalem pojazdy będą naprawione do końca 2016 roku,
powiedział niemieckiej gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Tylko kilku pracowników jest uwikłanych w skandal dodała w wywiadzie.
Największy europejski producent samochodów powiedział, że oprogramowanie do
oszukiwania ilości wydzielanych spalin podczas testu jest obecne w 11
milionach samochodów posiadających silnik diesel.
Firma skupi się również na różnych modelach i markach m.in. Bugatti swojej
super marce.
Skandal dotyczący emisji spalin wybuchł w USA podczas testu, któremu
poddano samochody i stwierdzono, że ich ilość jest różna od tej w czasie
normalnej jazdy.
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W Wielkiej Brytanii 1.2 miliony pojazdów zostało dotkniętych. W innych
krajach europejskich we Francji i Włoszech rozpoczęto w związku ze
skandalem śledztwo.
Koncern wstrzymując sprzedaż 4 000 tysięcy pojazdów w Wielkiej Brytanii
poinformował, że mogą być one wyposażone w urządzenia, które oszukują
podczas testowego badania ilości emitowanych spalin
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-34455328

Korea Południowa: Pracownicy biura mogą skorzystać ze specjalnych
pomieszczeń do relaksu
(ź)

http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-34454760

Indyjska świątynia seksu
(ź)

http://www.bbc.com/travel/story/20150921-indias-temples-of-sex

6.X
Nato informuje, że pogwałcenie przez Rosję tureckiej przestrzeni
powietrznej w czasie weekendu „nie wygląda na przypadek"
Sekretarz Generalny Jens Stoltenberg powiedział również, że Rosja „nie
podała realnego wyjaśnienia" „dwóch przypadków" które nazwał „nie do
zaakceptowania".
Rosja poinformowała, że pierwsze pogwałcenie trwało tylko kilka sekund i
doszło do niego z powodu złej pogody.
Rosja rozpoczęła kampanię powietrzną w Syrii w minioną środę.
Według niej jej celami jest Państwo Islamskie i inni islmiści, ale Nato i
państwa sprzymierzone wyraziły zaniepokojenie, że Rosja koncentruje się na
atakowaniu ugrupowań przeciwnych władzy prezydenta Bashara al-Assada
Jens Stoltenberg powiedział, że Nato i Rosja mają otwarte kanały wojskowe,
ale dodał, że nie korzysta się z nich.
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Poinformował również, że "obserwuje się wyraźną obecność militarną" Rosji w
Syrii, która wyrażą się w postaci sił lądowych i marynarki wojennej.
Rosyjskie rozmieszczenia sił jest "powodem do niepokoju" wzywając Moskwę do
rozmów celem uniknięcia dalszej eskalacji napięć z Nato.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34453739

USA; Chłopiec w wieku 11 lat został zatrzymany za zastrzelenie 8-letniej
sąsiadki
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34450841

Wędkowanie i ultra przemoc
Tak zwane Państwo Islamskie jest znane ze swojej brutalności.
Ale zachęca do siebie ludzi również promując bardziej subtelne formy
aktywności
(ź)

http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-88492697-b674-4c69-84263edd17b7dae

5.X
Konflikt W Syrii: Nato ostrzega Rosję w związku z atakami lotniczymi
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34448942

Wywiad z Edwardem Snowdenem: Smartfony mogą zostać przejęte
(ź)
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http://www.bbc.com/news/uk-34444233

Czy papryczka chili jest przyjacielem czy wrogiem?
(ź)
http://www.bbc.com/news/magazine-34411492

1.X
Władze afgańskie poinformowały, że odzyskały kontrolę nad kluczowymi
terenami w mieście Kunduz
Podczas operacji przeprowadzonej w nocy w celu odbicia głównych budynków z
rak Talibów doszło do ciężkich walk.
Zdaniem Talibów oni dalej kontrolują znaczne części miasta.
Zajęcie miasta przez bojowników było ciosem dla prezydenta, Ashrafa
Ghaniego, który od roku pełni rolę głowy. państwa.
Jeżeli dojdzie do potwierdzenia odbicia miasta wtedy będzie to znaczne
zwycięstwo dla wojsk rządowych od czasu wycofania koalicji w grudniu
ubiegłego roku.
Byłby to również dramatyczny zwrot. W środę wydawało się, że odbicie Kunduz
może przerodzić się w długą walkę. Świadkowie informowali o talibskich
bojownikach, którzy minowali drogi i budowali umocnienia.
Władze poinformowały, że wyparcie Talibów z miasta odbyło się w ciągu kilku
godzin.
Rzecznik policji Sayed Sarwa Hussaini powiedział BBC, że armia odbiła biuro
burmistrza oraz budynek agencji wywiadu dodając, że „wokół leżą ciała
Talbów".
„Mujahideeni (Talibowie) wciąż walczą w mieście" powiedział rzecznik
Zabihullah Mujahid agencji Reuters dodając, że grupa wciąż kontroluje
większość miasta i przyległe dzielnice
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34409292
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Stany Zjednoczone i Rosja przeprowadzą rozmowy „tak szybko jak to możliwe"
aby uniknąć nieporozumień podczas działań w Syrii, poinformowali główni
przedstawiciele obu krajów
Przedstawiciele rosyjskich sił obrony podali, że ich lotnictwo w środę
przeprowadziło 20 nalotów na cele Państwa Islamskiego. Ale zdaniem USA
celami byli przeciwnicy prezydenta Syrii Bashar al-Assada.
NATO poinformowało, że doszło do pewnej koordynacji działań pomiędzy Rosją
a koalicją kierowaną przez Stany Zjednoczone przeciwko PI. Stany
Zjednoczone poinformowały, że Rosja godzinę przed atakiem poinformowała o
tym.
New York Times i Wall Street Journal podały, że celem ataków rosyjskich
stały się ugrupowanie wspierane przez US w tym część z nich, które były
szkolone przez CIA.
Według syryjskich działaczy opozycji rosyjskie samoloty zbombardowały
miasta Zafaraneh, Rastan i Talbiseh powodując śmierć co najmniej 36 osób
wśród których były dzieci.
Żaden z celów nie jest kontrolowany przez PI informują działacze.
Mieszkaniec Talbiseh powiedział BBC, że Rosjanie zaatakowali tylko te
tereny w Syrii, które są pod kontrolą rebeliantów. „Moim zdaniem oni
pomagają Assadowi pozbyć się jego przeciwników"- powiedział.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34408120

Iran informuje, że liczba jego obywateli którzy zginęli na skutek paniki
podczas hadż wyniosła 464 prawie dwa razy więcej niż poprzednio
Władze Iranu podały, że już nie ma nadziei na znalezienie jakiegokolwiek
pielgrzyma żywego.
Według Władz Arabii Saudyjskiej co najmniej 769 ludzi zginęło w ubiegłym
tygodniu , najkrwawszym incydencie podczas Hadż w ciągu 25 lat.
Arabia Saudyjska jest krytykowana za kwestie bezpieczeństwa
powolne publikowanie danych o ofiarach

jak również za

Najwyższy przywódca Iranu Ayatollah Ali Khamenei wezwał Arabię Saudyjską do
przeprosin za incydent.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34410484
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Donald Trump: Wysłałbym uchodźców z Syrii z powrotem do domu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34397272

Wystawa fotografii - Travel Photo Nomad
(ź)

http://www.bbc.com/travel/story/20150924-meet-septembers-bbc-travelphoto-nomad
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