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31.VIII
Unia Europejska wezwała do spotkania i przeprowadzenia pilnych rozmów w
sprawie pogłębiającego się kryzysu emigrantów
14 września ministrowie spraw wewnętrznych ze wszystkich 28 krajów
członkowskich mają
odbyć spotkanie w sprawie problemu, który osiągnął już „niespotykane
proporcje".
Do wezwania doszło po tym jak kilkaset emigrantów utonęło w Morzu
Śródziemnym a 71 osób udusiło się w ciężarówce, która wjechała do Austrii.
W ubiegłym miesiącu do granic Unii Europejskiej przybyła rekordowa liczba
107 500 emigrantów.
ONZ informuje, że ciągle trwający konflikt w Syrii jest głównym
czynnikiem, który powoduje wzrost liczby emigrantów.
Grecja, Włochy i Węgry szczególnie zmagają się z falą emigrantów nie tylko
z Syrii, ale z reszty krajów Bliskiego Wschodu i Afryki.
(ź)

http://www.bbc.com/news/34104714

Wes Craven, amerykański twórca horrorów zmarł w wieku 76 lat
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34104752

Jak zachować mózg w dobrej kondycji?
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20150828-dos-and-donts-to-preserveyour-brainpower

Ceres to asteroida a nie planeta
(ź)

http://www.bbc.com/earth/story/20150831-the-planet-that-wasnt

30.VIII
Kryzys emigrantów: Dzieci z Syrii zniknęły z austriackiego szpitala
Uratowano je wraz z innymi emigrantami (w sumie 26 osób), którzy znaleźli
się w minivananie, którym kierował 29 letni Rumun.
Dzieci następnie zostały zabrane do szpitala

do miasta Braunau am Inn.

Zdaniem władz teraz mogą one wraz ze swoimi rodzicami próbować przekroczyć
granicę z Niemcami.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34101314

Chińskie władze aresztowały 197 osób za rozprzestrzenianie pogłosek online
na temat ostatniego krachu na giełdzie papierów wartościowych oraz
tragicznej eksplozji w Tianjin, poinformowała agencja informacyjna Xinhua
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34104114
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Podczas mistrzostw świata w lekkoatletyce w Pekinie Kenia zdobyła 7 złotych
medali
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-34102562

29.VIII
Uratowane dzieci z miniwana z Austrii wracają do zdrowia
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34095949

Bomby w Bangkoku: Tajlandzka policja aresztuje mężczyznę w związku z
wybuchem świątyni Erewan
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34095603

Tureckie myśliwce atakują cele Państwa Islamskiego w Syrii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34096642

22 sierpień (sobota) – 28 sierpień (piątek) 2015

28.VIII
Władze Austrii poinformowały teraz, że ponad 70 ciał, najprawdopodobniej
emigrantów zostało znalezionych w ciężarówce porzuconej na autostradzie
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Początkowo szacowano, że w pojeździe znaleziony w pobliżu węgierskiej
granicy zmarło pomiędzy 20 a 50 osób.
Policja znalazła rozkładające się zwłoki rano w czwartek po tym jak wysłano
ją do sprawdzenia porzuconej ciężarówki na autostradzie A4 prowadzącej do
Wiednia.
Zdaniem szefa lokalnej policji ludzie w ciężarówce nie żyli już od 1,5 do 2
dni.
Ofiary prawdopodobnie już były martwe kiedy ciężarówka wjechała do Austrii
z Węgier, informują władze,
Pojazd został zholowany do dawnego centrum weterynaryjnego do Nickelsdorf w
czwartek.
Zespół medycyny sądowej pracował przez noc badając ciała.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34083337

Istnieje obawa, że kilkuset osób zginęło kiedy dwie łodzie przewożące około
500 emigrantów zatonęły u wybrzeży Libii, informują władze
Pierwsza łódź, która zatonęła w czwartek miała na swoim pokładzie prawie 50
osób. Druga, która zatonęła później przewoziła 400 pasażerów.
Jeden z przedstawicieli władz Libii powiedział agencji Reuters , że około
200 osób zostało uratowanych, ale to jest jeszcze nie potwierdzone.
Zdaniem ONZ około 2400 emigrantów zginęło w tym roku próbując przekroczyć
Morze Śródziemne.
Ponad 100 000 innych dopłynęło do Włoch a 160 000 dostało się do Grecji
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-34082304

Jeden z ostatnich ocalałych Paul Royle, któremu udało uciec z więzienia w
czasie II Wojny Światowej, co określono jako Wielką Ucieczkę , zmarł w
wieku 101 lat
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-australia-34082333
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Po raz pierwszy ponad miliard użytkowników zalogowało się na Facebooka w
ciągu jednego dnia poinformował założyciel spółki Mark Zuckerberg.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34082393

27.VIII
USA, Człowiek, który zastrzelił dwóch dziennikarzy na żywo podczas
transmisji telewizyjnej w stanie Virginia najwidoczniej wysłał faks o
chaotycznej treści do ABC News, w którym opisał siebie jako "human powder
keg" (wybuchowy człowiek, który czeka na to, aby zrobić bum !!!) krótko po
ataku
Vester Flanagan, który został zwolniony przez tą samą stację WDBJ7
zastrzelił się podczas pościgu przez policję. W faksie V. Flangan napisał,
że był dyskryminowany i poniżany z tego powodu, że był gejem i miał czarny
kolor skóry.
Biały Dom poinformował w wtorek, że atak pokazał, że trzeba wprowadzić
lepszą kontrolę broni.
Dwoje ludzi, którzy zostali zabici to reporterka WDBJ7 Alison Parker i
operator kamery Adam Ward.
A. Parker przeprowadzała wywiad na żywo z gościem na temat turystyki rano w
środę w mieście Moneta, kiedy doszło do incydentu.
Nagle doszło do strzałów i widzowie zobaczyli, że kamera leży na ziemi.
Następnie było słychać krzyki i pojawiło się krótkie ujęcie bandyty. Stacja
przełączyła nadawanie do studia a dziennikarze podali później informację o
śmierci swoich kolegów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34070393

Kryzys w związku z emigrantami
Około 50 martwych ludzi znaleziono w łodzi wiozącej emigrantów
przechwyconej u wybrzeży Libii poinformowała włoska straż graniczna
Włoskie media podały informację, że do śmierci doszło najwidoczniej na
skutek uduszenia.
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Ocalono około 430 osób na łodzi zajętej przez szwedzki okręt straży,
Posejdon, współpracujący z agencją przygraniczną Frontex.
Tysiące emigrantów utonęły i wiele tysięcy zostało uratowanych po tym jak
wyruszyli oni z wybrzeży Libii.
Środowa akcja ratunkowa była jedną z 10 takich misji, które obecnie trwają
na wodach terytorialnych Libii, poinformowała włoska straż graniczna.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34066466

Chiny oskarżyły 11 członków rządu i urzędników portowych o akt zaniedbania
w związku z masową eksplozją w wyniku, której zginęło 139 osób w mieście
Tianjin w tym miesiącu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34070601

Komentarz do: Polityka zagraniczna: poważna sprawa, Roman Graczyk
(ź)
http://fakty.interia.pl/felietony/graczyk/news-polityka-zagranicznapowazna-sprawa,nId,1875362

Szanowny Panie Romanie,
Nie podlega dyskusji, że w naszej polityce zagranicznej najważniejsze są
sprawy związane z sąsiadami.
Możemy spekulować dlaczego Petro Poroshenko nie wyraził zgody na dołączenie
Polski do grupy krajów, z którymi prowadzi on negocjacje. Ale prezydent
Andrzej Duda podjął słuszną decyzję sugerując włączenie m.in. Polski do
grupy "normandzkiej" Ukrainy, Niemiec, Francji i Rosji.
Nie tak dawno Wielka Brytania poinformowała, że było błędem z jej strony
brak zaangażowania się w sprawę Donbasu. Czy w takim razie Pana zdaniem
kraje wymienione powyżej powinny bardziej się zajmować sprawami niż Polska?
"Duda został boleśnie zdezawuowany. I - niestety, nie może być inaczej boleśnie zdezawuowana została także Polska." - czy może Pan uzasadnić co
Pan przez to rozumie?
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"Uczciwa, czyli zdroworozsądkowa lektura Konstytucji, nie pozostawia
wątpliwości: prezydent mając pewien udział w polityce zagranicznej, nie
prowadzi przecież własnej, „nierządowej" polityki zagranicznej, lecz tylko
politykę, której główne linie wyznacza rząd."

Moim zdaniem ma Pan rację, ale tylko częściowo:
Powołajmy się końcowy fragment Art 133. Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej:
„W reprezentowaniu Polski na arenie międzynarodowej i kreowaniu polityki
zagranicznej Prezydent współdziała z Prezesem Rady Ministrów i ministrem
spraw zagranicznych. Należy pamiętać o tym, że obowiązek współdziałania nie
jest skierowany jedynie w stronę Prezydenta, lecz także do Premiera oraz
ministra spraw zagranicznych, którzy wraz z Prezydentem powinni wspólnie
ustalać i realizować najważniejsze kwestie polityki zagranicznej."
W chwili obecnej sytuacji jest nieco skomplikowana, gdyż rząd wkrótce
ukonstytuuje się na nowo. Pan prezydent ma trzy możliwości:
- zrobić tak jak pan sugeruje, kontynuować politykę zagraniczną obecnego
ministra Pana Grzegorza Schetyny,
- spróbować przewidzieć jak będzie wyglądała polityka zagraniczna za kilka
miesięcy,
- przyjąć własny model

W świetle uprawnień przyznanych przez konstytucję zacytowanych powyżej
sprawa nie jest klarowana, ale na pewno się taką stanie w kilka miesięcy po
wybraniu nowego rządu.

Dodatkowe źródła:
http://www.bbc.com/news/uk-31545744

http://ria.ru/world/20150825/1206404148.html

Służba federalna ds. współpracy wojenno-technicznej: Francja zwróciła Rosji
wszystkie pieniądze za „Mistrale"
(ź)
http://ria.ru/economy/20150827/1210418464.html
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Najbardziej mokre miejsce na Ziemi
(ź)

http://www.bbc.com/earth/story/20150827-the-wettest-place-on-earth

26.VIII
Na giełdzie chińskiej doszło do szybkich zmian indeksów po tym jak maklerzy
ocenili efekt zmian w postaci cięć zastosowanych przez chiński bank
centralny
Krótko przed zamknięciem główny indeks giełdowy Shanghai Composite
zanotował spadek w wysokości 1,1% przy sumie punktów 2929.
W tym tygodniu jego rekordowa obniżka w wysokości 16% odbiła się na rynkach
światowych.
We wtorek chiński bank centralny zastosował obniżenie raty kredytu o 0,25
punktów procentowych do 4,6%.
Dramatyczne spadki indeksów i duża ich zmienność w Chinach zburzyła
zaufanie inwestorów co doprowadziło do gwałtownych zniżek w krajach Azji i
Stanach Zjednoczonych w ostatnich dniach.
Od października ubiegłego roku była to piąta operacja cięć w wysokości
oprocentowania zastosowana przez Ludowy Bank Chiński (People's Bank of
China).
Cięcia dotyczące oprocentowania spowodują, że banki będą mogły pożyczać od
banku centralnego za mniej i tym samym zmniejszą się koszty udzielania
pożyczek przez te banki dla przedsiębiorców i osób prywatnych.
Celia Hatton z BBC w Pekinie wyjaśnia, że to działanie ma spowodować skutek
długoterminowy i wzmocnić wzrost chińskiej gospodarki raczej niż odnieść
krótkotrwały skutek i przynieść doraźne korzyści inwestorom.
Index Hang Seng z Hong Kongu na początku miał wzrost tak jak indeks z
Shanghai Composite jednak ostatecznie spadł do poziomu 21 416,09 punktów.

Główna rola Chin w światowym handlu
Soya 57,7% udziału w globalnej produkcji
Ruda miedzi 31%
Ropa naftowa 14,4 %
Ruda żelaza 57,7%
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Produkcja samochodów 6,3%
Obwody scalone 31,8%
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-34059482

Prezydent Syrii Bashar al-Assad powiedział, że pokłada zaufanie we wsparcie
udzielone ze strony kluczowych sojuszników Iranu i Rosji
Spekuluje się, że na B. Assada jest wywierana presja, aby zakończyć
trwający cztery lata w Syrii konflikt/
B. Assad powiedział, że Rosja i Iran nie porzucili swoich przyjaciół.
Tymczasem Francja poinformowała, że „neutralizacja" przywódcy syryjskiego
jest podstawą do zakończenia kryzysu.
Ostatnio doszło do zwiększenie dyplomatycznej aktywność w Syrii na skutek
niedawno osiągniętego porozumienia pomiędzy Iranem a światowymi
mocarstwami.
Ale B. Assad przemawiając w Al-Manar - libańskiej telewizji kierowanej
przez jego sojuszników z Hezzbollahu powiedział, że nie ma bliskiego
przełomu.
Poinformował, że rozwiązanie może być tylko wtedy możliwe jeśli świat
przestanie popierać "terroryzm", określenia, którego użył opisując oba
ugrupowania działaczy występujących przeciwko niemu oraz zorganizowanych
grup dżihadu.
Konflikt w Syrii rozpoczął się od antyrządowych demonstracji w 2011 roku i
przekształcił się w krwawe walki pomiędzy wieloma ugrupowaniami w wyniku
których zginęło ponad 250 000.
Wysłannik ONZ do Syrii Staffan de Mistura zaproponował przeprowadzenie
serię konsultacji pomiędzy partiami jako kluczowe dla formalnych rozmów
pokojowych.
Ale w swoim wywiadzie B. Assad uznał, że wysłannik został zmanipulowany.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34058893

Atak ciężko uzbrojonego mężczyzny na pociąg we Francji w ubiegłym tygodniu
został bardzo dobrze przygotowany, uważa francuski prokurator
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Ayoub El-Khazzani, l.25 miał 270 pocisków do swojego karabinu oraz zbiornik
z benzyną powiedział Francois Molins podczas spotkania z reporterami we
wtorek.
Przed planowanym atakiem Marokańczyk na swoim telefonie oglądał wideo z
nagranym materiałem o dżihadzie.
Prokuratorzy teraz skompletowali formalne oskarżenia przeciwko nie mu.
A. Khazzani jest oskarżony o plan przeprowadzenia ataku.
Oskarża się go również o przestępstwo związane z posiadaniem broni i
„uczestnictwo w ugrupowaniu terrorystycznym, którego celem jest popełnienie
zbrodni" - podała agencja AFP cytując prokuraturę francuską.
Ayoub El-Khazzani został ujęty przez pasażerów w ekspresie Thalys z
Amsterdamu do Paryża w piątek. Nikt nie zginął. Trzej Amerykanie i jeden
Brytyjczyk, którzy zatrzymali bandytę zostali nagrodzonych za swoja odwagę.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34055713

W jaki sposób rakiety nazistowskich Niemiec mogły wpłynąć na rozwój
brytyjskiego programu kosmicznego
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20150824-how-a-nazi-rocket-couldhave-put-a-briton-in-space

25.VIII
Chińska giełda zanotowała spadki drugi dzień z rzędu po tym jak w obawie w
związku ze zwolnieniem chińskiej gospodarki zaczęto globalną wyprzedaż
akcji
Shanghai Composite główna giełda papierów wartościowych zanotowała spadek
rzędu 7,6% we wtorek po stracie rzędu 8,5% co media nazwały chińskim
"Czarnym Poniedziałkiem".
Był to najgorszy spadek od czasu 2007 roku co doprowadziło do ostrego
obniżenia indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Tokyo Nikkei zanotowało spadek o 4%.
Indeks w Szanghaju zakończył dzień wartością niższą o 245 punktów co dało
ostatecznie 2964,97 punktów.
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Po kilku dekadach szybkiego wzrostu gospodarka w
inwestorzy obawiają się, że firmy i kraje, które
wskaźnikach - kraju, który ma drugą pod względem
świecie i jest drugim co do wielkości importerem
dotknięte.

Chinach zwalnia i globalni
polegają na Chińskich
wielkości gospodarkę na
towarów i usług - będą

W ciągu minionej doby indeksy giełdowe w Europie i Stanach Zjednoczonych
zanotowały gwałtowne spadki, ale oczekuje się, że pojawią się znaki
ożywienia we wtorek tuż po otwarciu.
- Dow Jones na Wall Street zanotował spadek w wysokości 6%, potem prawie
odzyskał straty kończąc dzień o 3,6% niżej
- FTSE w Londynie zamknął dzień ze stratą 4,6%
- Główne giełdy we Francji i Niemczech miały spadki w wysokości 5,5% oraz
4,96%
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-34048084

Hiszpania i Maroko aresztowały 14 osób w czasie trwania połączonej operacji
wymierzonej przeciwko podejrzanym rekruterom do ugrupowania znanego jako
Państwo Islamskie
Do aresztowań doszło na przedmieściach Madrytu i w różnych miastach w
Maroku.
Osoby aresztowane podejrzewa się, że są członkami sieci, która rekrutuje i
wysyła nowych bojowników na terany Syrii i Iraku, które znajdują się pod
kontrolą PI.
W piątek aresztowano Marokańczyka, który mieszkał w Hiszpanii co nastąpiło
po ataku na pociąg francuski.
Ayoub El-Khazzani, l.25 pochodzi z Tetouan w północnym Maroku, przybył do
Hiszpani w 2007 roku i mieszkał tutaj przez siedem lat w Madrycie i
Algeciras zanim przeniósł się do Francji.
Jest podejrzany o kontakt z radykalnymi islamistami i został umieszczony na
liście „potencjalnie niebezpiecznych".
Cytowane przez sieć radiową Cadena Ser w poniedziałek hiszpańskie źródło,
które przeciwstawia się terroryzmowi podało, że około 800 ludzi o
radykalnym islamskim profilu jest gotowych do ataku w Europie po powrocie z
Syrii i Iraku.
Ostatnie aresztowania miały miejsce w dzielnicy Madrytu San Martin de la
Vega i w marokańskich miastach Fezie, Casablance, Nador, al-Hoceima and
Driouech.
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Minister spraw wewnętrznych powiedział, że operacja trwa nie podając
dodatkowych szczegółów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34049586

WIELKA BRYTANIA, Ludzie, którzy pracują nielegalnie w Wielkiej Brytanii i
Walii mogą się liczyć z karą sześciu miesięcy pozbawienia wolności, taka
jest propozycja Ustawy o emigrantach
Nowe prawo ma wejść w życie w jesieni i będzie również dotyczyć działań
podjętych przeciwko osobom, które nie posiadają licencji i które
zatrudniają nielegalnych imigrantów.
Zgodnie z nim będzie również nakładana kara grzywny oraz konfiskata
zarobków.
Minister ds. emigracji James Brokenshire powiedział, że rząd będzie
„walczył z osobami które nie przestrzegają prawa".
Rząd Wielkiej Brytanii wydał w lecie szereg oświadczeń dotyczących
emigrantów. Obecne jest ostatnim z nich.
Najwyższa kara pozbawienia wolności dotyczącą osób zatrudniających
nielegalnych emigrantów zostanie podniesiona z dwóch do pięciu lat i będzie
obowiązywać oprócz grzywny, która już została wprowadzona.
W tym miesiąca rząd zapowiedział również, ze właściciele nieruchomości w
Wielkiej Brytanii mają eksmitować lokatorów, którzy stracili prawo do
pobytu w Zjednoczonym Królestwie , jak zakłada nowa ustawa o emigrantach.
Funkcjonariusze ds. emigracji mają tej jesieni zorganizować szereg kontroli
dotyczących lokatorów budynków, domów opieki i pracowników sprzątających.
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-34047686

Komentarz do: Jacek Żakowski: 6 września spotkajmy się na grzybach
(ź)
http://wiadomosci.wp.pl/kat,141202,title,Jacek-Zakowski-6-wrzesniaspotkajmy-sie-na-grzybach,wid,17796254,wiadomosc.html

Szanowny Panie Jacku,
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Udział w wydarzeniach w postaci wyborów powszechnych, w referendum jest
naszym prawem.
Możemy z niego skorzystać bądź nie, choć pomysł z grzybami może
niekoniecznie jest trafny gdyż ze względu na panującą suszę wstęp do lasów
jest zakazany. Z tego samego powodu czyli z braku opadów domyślam się, że
może być problem z grzybami.
Ale do rzeczy:
Czy rzeczywiście pytania, które pojawią się w referendum są idiotyczne?
„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
Pytanie musi być krótkie. Obecnie w demokracjach europejskich i nie tylko
mamy do wyboru, albo system proporcjonalny, albo właśnie JOW-y.
Pomysłodawca nie precyzuje jak to będzie u nas wyglądać, bo tego jeszcze
nie wie. Ostatni system proporcjonalny nie sprawdził się zarówno, ani w
przypadku Platformy Obywatelskiej, ani w przypadku Prawa i Sprawiedliwości.
Powiem tak, desygnowanie przez partię rządzącą kandydata np. z Warszawy do
Opola czy do Krakowa jest pozbawione sensu ponieważ ta osoba, nawet jeśli
jest uczciwa i nic jej nie można zarzucić to nigdy nie będzie się
identyfikować z Opolem, czy Krakowem jeśli dorastała i kończyła szkoły
średnią i wyższą w stolicy!
Jak będzie wyglądało rozwinięcie kwestii jednomandatowych okręgów
wyborczych trzeba będzie doprecyzować.
Drugie pytanie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?"
Zależy jak to zrozumiemy. W sytuacji patologicznej można tak samo
zdefraudować pieniądze publiczne jak i pochodzące z darowizn. Tak samo
można zbudować fałszywy obraz partii używając naszych pieniędzy podatników jak i "wypranych" pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Jeśli referendum będzie ważne i przeważy jedna i druga szala trzeba będzie
doprecyzować w jaki sposób kontrolować wydatki partyjne. Możemy dywagować
co jest lepsze a co gorsze. w chwili obecnej my podatnicy finansujemy
partie. Może należałoby stworzyć mechanizm, że jeśli obecny stan rzeczy
zostanie zachowany taki, w którym skarbnik partii rozlicza się z każdej
złotówki przed nami?
Trzecie pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej
rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na
korzyść podatnika?"
Moim zdaniem to nasuwa jedną kwestię: wykładnię prawa podatkowego. Obecnie
mamy sytuację, która umożliwia interpretację tego samego casusu zupełnie
inaczej przez urząd skarbowy w Opolu a inaczej w Krakowie.
Jeśli nie nastąpi zmiana prawa podatkowego w kierunku jego uproszczenia wzorcem jest system anglosaski, gdzie nie tylko w prawie finansowym
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dominuje zasada, że bazujemy na przypadkach, które już miały miejsce, to
dalej będzie możliwa dowolna interpretacja.
Zgadzam się z Panem, że nie wiadomo jaki będzie skutek referendum. Zgadzam
się, że pytania są ogólne. Ale nie zgadzam się, że są idiotyczne. Bo ani ja
ani pan, ani żadna spec komisja nie byłaby w stanie zawrzeć w jednym
krótkim zdaniu wszystkich konsekwencji, które niesie za sobą wybór na tak
bądź wybór na nie. Takie są już uroki referendum!
(W)

24.VIII
Bojownicy z Państwa Islamskiego zniszczyli starożytna świątynię Baalshamin
w Palmyrze, informują działacze syryjscy
Szef badań starożytnych w Syrii podał, że świątynia została wysadzona w
niedzielę. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka mające siedzibę w
Wielkiej Brytanii (SOHR) podało, że doszło do tego miesiąc temu.
PI przyjęło kontrolę nad Palmyrą w maju.
Ugrupowanie zniszczyło kilka starożytnych miejsc w Iraku.
Palmyra jest znana z dobrze zachowanych grecko-rzymskich ruin. Korespondent
BBC Vincent Dowd informuje, że świątynia została zbudowana prawie 2000 lat
temu i była jednym z głównych obiektów, które zachowały się z ery
rzymskiej. Była poświęcona fenickiemu bogu burzy i deszczu.
Powiedział, że była "niesamowicie ważna" i "prawie całkowicie nienaruszona"
pomimo upływu lat.
Tydzień temu poinformowano, że archeolog, który opiekował się ruinami
Palmyry przez cztery dekady został zabity przez bojowników PI.
Pan Abdulkarim l.81 nie zgodził się na ujawnienie gdzie zostało ukrytych
część skarbów próbując je uratować.
Ugrupowanie PI opublikowało zdjęcia na których ich zdaniem widać było
zniszczone dwie islamskie świątynie w pobliżu Palmyry co uznali za
„manifestację politeizmu".
Współczesna Palmyra - znana lokalnie jako Tadmur jest strategicznie
zlokalizowana na trasie pomiędzy stolicą.
Syrii Damaszkiem a miastem Deir al-Zour.
Ataki PI na miasta i obiekty starożytne
styczeń: ugrupowanie spaliło tysiące książek w Mosulu
Luty: w sieci opublikowano wideo na którym ma miejsce niszczenia
starożytnych artefaktów w głównym muzeum w Mosulu
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Marzec: PI użyło materiałów wybuchowych i buldożerów w Nimrud w jednym z
największych i najcenniejszych irackich archeologicznych stanowisk.
Niedługo potem zniszczono ruiny w Hatra
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34036644
Palmyra-Zniszczenie antycznej oazy
(ź)
http://www.dw.com/de/palmyra-zerst%C3%B6rung-einer-antiken-oase/g-18453754

Grecja: Lider Nowej Demokracji nie zdołał utworzyć rządu
(ź)
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-kryzys-grecki/aktualnosci/newsgrecja-lider-nowej-demokracji-nie-zdolal-utworzyc-rzadu,nId,1873368

Donieck czeka na pokój
(ź)
http://www.dw.com/de/donezk-wartet-auf-friedensbringer/a-18664902

W Libanie trwają trzeci dzień protesty gdzie przeciwnicy rządu starli się z
policją w związku z nieudana próbą zebrania śmieci z ulic
Premier Tammam Salam zagroził poddaniem sie do dymisji podczas gdy tysiące
demonstrantów protestowało drugi dzień w Bejrucie.
Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, aby rozpędzić tłum i
kilkadziesiąt osób zostało rannych.
Liban nie ma prezydenta a parlament jest w sytuacji impasu.
Rząd jedności narodowej T. Salams złożony z ugrupowań Sunnitów i Shia
został oskarżony o paraliż na skutek rywalizacji plemienne wzmaganej przez
konflikt w sąsiedniej Syrii.
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Do ostatnich niepokojów doszło na skutek niepowodzenia rządu w oczyszczeniu
nagromadzonych śmieci, które zalegają w Bejrucie od zamkniecie ostatniego
największego w kraju wysypiska
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34037168

Niesamowite obrazy indyjskiego nieba
(ź)

http://www.bbc.com/earth/story/20150822-incredible-india-by-night

Największy monument w Nowym Meksyku
(ź)

http://www.bbc.com/travel/story/20150806-new-mexicos-newest-monument

23.VIII
Tysiące emigrantów wznowiły swoją podróż na północ przez Macedonię i przez
Serbię po tym kiedy Macedonia powtórnie otworzyła swoją granicę z Grecją
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34034255

W Teheranie po czterech latach powtórnie otwarto ambasadę brytyjską
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-34031615

Chiny po raz pierwszy zamierzają zgodzić się, żeby ich główny fundusz do
którego wpływają pensje zainwestowała rynku papierów wartościowych podała
agencja informacyjna Xinhua
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(ź)
http://www.bbc.com/news/business-34033208

Strzelanina we francuskim pociągu: Policja przesłuchuje podejrzanego
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34032210

22.VIII
Drugi dzień trwają rozmowy pomiędzy Północną i Południową Koreą
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34026076

Emigranci w Macedonii: Na granicy zastosowano środki bezpieczeństwa mające
zapobiec przekroczeniu jej
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34024734

Strzelanina we francuskim pociągu: prezydent F. Hollande dziękuję
„bohaterom" którzy powstrzymali bandytę
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34023361

W Wenezueli panuje stan podwyższonej gotowości, który jest skierowany
przeciwko przemytnikom
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-34025800
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15 sierpień (sobota) – 21 sierpień (piątek) 2015

21.VIII
Grecki premier Alexis Tsipras zapowiedział, że podaje się do dymisji i
ogłosił przeprowadzenie wcześniejszych wyborów parlamentarnych
A. Tsipras który został wybrany w styczniu, powiedział, że ma moralny
obowiązek aby pójść do wyborów teraz kiedy trzecia transza pomocy została
zatwierdzona.
Data wyborów jeszcze nie została zatwierdzona, ale mówi się o 20 września.
A. Tsipras poprowadzi swoją lewicową partię Syrizę, ale ma wielu
przeciwników w związku z zasadami, na których Grecji przyznano pomoc.
Musiał zgodzić się do bolesne cięcia, w tym dotyczące wysokości pensji w
zamian za pomoc finansową i utrzymanie Grecji w strefie euro.
Grecja otrzymała pierwszą transzę 13 miliardów euro pomocy w czwartek,
kiedy została ona zatwierdzona przez parlamenty państw europejskich.
Pozwoliło to spłacić 3,2 miliardy euro długu w stosunku do Europejskiego
Banku Centralnego i uniknąć kłopotliwego niedotrzymania terminu spłaty.
Cała suma pomocy wynosi 86 miliardów euro.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34007859

Przywódca Korei Kim Jong-un ogłosił stan gotowości zbrojnej wzdłuż granicy
dzielącej oba państwa koreańskie, poinformowały media krajowe po tym jak
doszło do wymiany strzałów pomiędzy dwiema stronami na silnie
ufortyfikowanej granicy
Według raportu KCNA Pan Kim zadeklarował „stan częściowej wojny" (semistate of war) podczas spotkania w czwartek.
Zagroził podjęciem działań jeśli Seul nie zakończy nadawania audycji przy
użyciu głośników wymierzonych przeciwko Pyongyangowi.
Północ często wykorzystuje agresywną retorykę kiedy dochodzi do wzrostu
napięcia i już wcześniej czynił podobne deklaracje.
Korespondent BBC Steve Evans informuje, że chociaż ta forma agresji często
prowadzi do eskalacji wypowiedzi i wymiany ognia to tym razem retoryka jest
ostrzejsza a artyleria została użyta.
KCNA podała, że Pan Kim wydał rozkaz aby, wojsko było "pełnej gotowości do
jakiejkolwiek operacji militarnej w każdym czasie".
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Do napięcia doszło po tym jak Korea Północna ostrzelała granicę w proteście
przeciwko audycjom propagandowym, które zostały nadane po 11-letniej
przerwie.
W 2004 roku Korea Południowa i Północna uzgodniły, że zdemontują soje
propagandowe głośniki znajdujące się na granicy.
Audycje, które przez nie emitowano były częścią programu wojny
psychologicznej zgodnie z północnokoreańska gazetą Korea Times, mającą na
celu przekazywanie informacji w ten sposób, aby żołnierze z Korei Północnej
i mieszkańcy mogli je słyszeć.
10 sierpnie tego roku Korea Północna wznowiła nadawanie w reakcji na
wydarzenie , w którym 2 południowokoreańskich żołnierzy zostało rannych
podczas wybuchu miny w strefie zdemilitaryzowanej o co oskarżono Północ.
Władze wojskowe poinformowały, że kilka dni później Północ również zaczęła
nadawanie anty-południowej propagandy.
Jednak według raportów jakość nadawania Północy jest tak zła , że trudno
jest zrozumieć ten przekaz.
Południe odpowiedziało ostrzałem. Nie ma raportu o ofiarach.
Dwa państwa koreańskie są normalnie w stanie wojny gdyż konflikt trwający w
latach 1950-1953 zakończył się rozejmem a nie podpisaniem traktatu
pokojowego.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34013475

Łazik curiosity wykonał „selfie" na Marsie
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-34006653

20.VIII
KONFLIKT W JEMENIE - W kraju może dość do głodu, informuje przedstawiciel
ONZ
Ertharin Cousin, szef Światowego Programu ds. Wyżywienia (Worl Food
Programme) podaje, że w Jemenie nie ma na tyle żywności, aby wystarczyło
dla całej populacji kraju -prawie 13 miliony bardzo potrzebują pomocy.
Agencje zajmujące się udzielaniem wsparcia nie mają dostępu do rejonów
zagrożych głodem ze względu na trwający konflikt w którym bojownicy Houthi
walczą z siłami rządowymi oraz ich sprzymierzeńcami
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Tymczasem szef pomocy humanitarnej ONZ Ertharin Cousin, który właśnie
wrócił z Jemenu powiedział na zebraniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w środę, że
"skala ludzkiego cierpienia jest niewyobrażalna".
Mocno skrytykował koalicję dowodzoną przez Arabię Saudyjską za
zbombardowanie portu Hodeida w nocy we wtorek, informując, że to było
pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego.
Statek należący do UN World Food Programme był w tym porcie, który jest
jednocześnie jedynym portem kraju na zachodnim wybrzeżu.
Według źródeł od momentu rozpoczęcia ataków przez koalicję mającą na celu
wsparcie wygnanego rządu w marcu zginęło prawie 2000 osób cywilnych.
Według ONZ obecnie
potrzebuje pomocy

ponad 21 milionów ludzi Jemenie - około 80% populacji

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33998006

TAJLANDIA - Zamach bombowy w Bangkoku; Rząd informuje, że nie ma podstaw,
aby sądzić, że za zdarzenie może być odpowiedzialne ugrupowanie
terrorystyczne z innego kraju
Pułkownik Winthai Suvaree, rzecznik rządzącej w kraju hunty wojskowej
powiedział, że takie są wstępne wnioski wysnute przez śledczych. O zamach,
w którym zginęło 20 osób w świątyni Erewan w centrum Bangkoku jest
podejrzewanych co najmniej 10 osób.
Zdaniem szefa policji Winthai Suvareeatak został zaplanowany co najmniej
miesiąc wcześniej.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33998929

EGIPT - W godzinach porannych w czwartek budynek służb bezpieczeństwa w
północnym Kairze stał się celem ataku zorganizowanego przy pomocy bomby
umieszczonej w samochodzie pułapce
W wyniku eksplozji w północnej dzielnicy kraju w Shubra sześciu policjantów
zostało rannych. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.
W wyniku wybuchu na ulicy powstał krater i budynek został częściowo
zniszczony. Jak dotąd nikt nie przyznał się do zamachu.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33998536

Nano-włókna węglowe robione z dwutlenku węgla występującego w powietrzu
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-33998697

19.VIII
Tajlandia; Świątynia
ponownie otwarta

Erawan - gdzie doszło do zamachu bombowego została

W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 20 osób i wiele zostało rannych.
Zdaniem policji głównym podejrzanym jest młody człowiek, który wszedł do
świątyni z plecakiem a następnie go zostawił wychodząc.
W innym ataku we wtorek znaleziono materiał wybuchowy porzucony pod filarem
w Bangkoku. Nikt nie został ranny, ale władze nie wykluczają związku
pomiędzy obydwoma wypadkami.
W ataku na świątynię najwięcej ofiar to obywatele Tajlandii, ale są też
osoby z Chin, Hong Kongu, Wielkiej Brytanii, Indonezji, Malezji i
Singapuru.
Jak dotąd nikt nie przyznał się do zamachu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33984061
http://www.bbc.com/news/world-asia-33970901

Mężczyzna, który ukrył się przed napastnikami podczas strzelaniny w
redakcji Charlie Hebdo pozwał francuskie media, które ujawniły miejsce jego
kryjówki
Lilian Lepere ukrył się pod zlewem i przybywał tam przez osiem godzin gdy
bandyci rozpoczęli atak na drukarnię w której on pracował na przedmieściach
Paryża w styczniu.
Said i Cherif Kouachi zabili 12 osób w redakcji Charlie Hebdo jeden dzień
wcześniej a na następny ruszyli do drukarni.
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L. Lepere poinformował, że jego życie było zagrożone poprzez ujawnienie
szczegółów przez radio i telewizję.
Informacja została następnie powtórzona przez dwie największe sieci
francuskiej telewizji TF1 i France 2.
Dane o miejscu jego pobytu zostały podane przez France 2 przez jego siostrę
chociaż nie poinformowano gdzie dokładnie się ukrywa.
Po tym jak szef L. Lepere'a został zwolniony przez napastników on sam
ukrywał się aż do momentu kiedy oblężenie nie zostało zakończone.
„Ujawnienie wiadomości w czasie rzeczywistym gdy bracia Kouachi - uzbrojeni
i niebezpieczni mogli śledzić rozwój sytuacji stanowiło realne ryzyko dla
życia Liliana" - powiedział gazecie Le Parisien jego adwokat Casubolo
Ferro.
Sieci medialne jeszcze nie wypowiedziały się w sprawie śledztwa.
W kwietniu złożono kolejny pozew przez ocalałych z oblężenia w żydowskim
supermarkecie w Paryżu, które miało miejsce dwa dni po masakrze w redakcji
Charlie Hebdo.
9 stycznia napastnik Amedy Coulibaly zastrzelił cztery osoby w sklepie
Hypercacher Jewish, zanim zabiła go policja.
Sześcioro ocalałych złożyło pozew przeciwko stacjom telewizyjnym
uzasadniając, że transmisja na żywo z e scen w supermarkecie "nie zachowała
podstawowych zasad bezpieczeństwa".
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33983599

Amerykańska Federacja ds Żywnnośi i Leków (FDA) zaaprobowała lek
wzmacniający libido u kobiet, który określa się jako odpowiednik Viagry u
mężczyzn
Flibanserin to pigułka wyprodukowana przez Sprout Pharmaceuticals, której
zadaniem jest jest wspomóc życie seksualne kobiet poprzez wzmocnienie
przekaźników chemicznych w mózgu.
Lek został skrytykowany za działanie uboczne.
Poprzednio został odrzucony przez FDA z powodu braku skuteczności oraz
występowaniu takich objawów jak: nudności, zawroty głowy i przypadki
zasłabnięcia.
Dokument wydany przez FDA 4 czerwca określa lek jako skuteczny w leczeniu
HSDD (treatment of hypoactive sexual desire disorder) u kobiet przed
menopauzą".
Kobiety powinny zażywać go co wieczór – zdaniem farmaceutów.
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33979526

Dlaczego ostatnio doszło do tak wielu wypadków lotniczych?
(ź)

http://www.bbc.com/news/magazine-28481060

18.VIII
Premier Tajlandi Prayuth Chan-ocha powiedział, że atak bombowy na świątynię
w stolicy kraju Bangkoku w poniedziałek był „najgorszym" do którego
kiedykolwiek doszło
Na skutek ataku zginęło co najmniej 21 osób w tym cudzoziemcy oraz wielu
zostało rannych.
Bomba eksplodowała w hinduskiej świątyni Erawan, która jest największą
atrakcją turystyczną.
Do wydarzenia doszło około 19 czasu lokalnego (12:00 GMT) kiedy w środku
było dużo ludzi.
Świątynia jest poświęcona hinduskiemu bogu Brahma, ale jest także
odwiedzana codziennie przez tysiące buddystów. Znajduje się pomiędzy
pięciogwiazdkowym hotelem a popularnym centrum handlowym .
W ubiegłym roku w maju w Tajlandii władzę przejęło wojsko doprowadzając do
usunięcia rządu co doprowadziło do wybuchu niepokojów. Od tego czasu w
stolicy panuje względny spokój.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33969621

Katastrofa indonezyjskiego samolotu: szczątki 54 ofiar znaleziono w Papui
Szef ekipy poszukiwawczej i jednocześnie agencji ratunkowej powiedział, że
jego zespół znalazł samolot kompletnie zniszczony i częściowo spalony.
Znaleziono również czarną skrzynkę.
Maszyna spadła w niedzielę w miejscu gęstego lasu w rejonie górzystym
blisko miejsca swego przeznaczenia miasta Oksibil.
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Na pokładzie znajdowało się 44 dorosłych pasażerów, pięcioro dzieci i
pięcioro członków załogi - wszyscy byli narodowości indonezyjskiej.
Samolot przewoził również około 6,5 miliona rupi (486 000 dolarów) w
gotówce, która miła zostać rozdana biednym rodzinom w rejonie. Władze nie
poinformowały czy znaleziono pieniądze.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33970184

Iran chce współpracować z innymi krajami na Bliskim Wschodzie aby promować
pokój po tym jak osiągnięto porozumienie w sprawie jego programu jądrowego
w ubiegłym miesiącu, informuje wiceprezydent Masumeh Ebtekar
W wywiadzie udzielonym BBC powiedziała, że Iran ma prawo, aby się bronić,
ale nie zamierza dominować w regionie. Jego kraj ma nadzieję odzyskać
zaufanie u sąsiadów i nawiązać współpracę w celu walki z grupami
ekstremistów, dodała.
Iran jest oskarżany o podgrzewanie niepokojów na Bliskim Wschodzie.
Dostarcza pieniędzy i uzbrojenia dla prezydenta Syrii Bashar al-Assada oraz
grupie bojowników Shia - Hezbollahowi w Libanie oraz najprawdopodobniej
wspiera jemeńskich rebeliantów - ruch Zaidi Shia Houti.
Ale odegrał również główną rolę w walce przeciwko bojownikom z Państwa
Islamskiego w Iraku w ubiegłym roku mobilizując ugrupowania Shia i
wysyłając doradców aby pomóc irackiej armii
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33963231

Podróż do lodowych gigantów na Alasce
(ź)

http://www.bbc.com/travel/story/20150218-inside-alaskas-icy-giant

Koncern Google odłożył w czasie moment wprowadzenia do testów modułowego
smartfona znanego jako Projekt Ara
(ź)

http://www.bbc.com/news/technology-33970172
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17. VIII
Wrak zaginionego samolotu indonezyjskiego został znaleziony w odległej
Papui
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-33951854

http://www.bbc.com/news/world-europe-33953616

Prezydent Egiptu przyjmuje surowe prawo przeciwko terrorystom
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33955894

Co było nagrane na kasetach magnetofonowych Osamy ben Ladena
(ź)
http://www.bbc.com/news/magazine-33931657

Protestujący w Brazylii wzywają do impeachmentu panią prezydent Dilmę
Roisseff
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33953606

Jak ocalić najrzadziej występujące wilkowate na ziemi
(ź)
http://www.bbc.com/travel/story/20150601-saving-the-rarest-canids-on-earth
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16.VIII
Były iracki premier Nouri Maliki jest oskarżany, że z jego winy Mosul wpadł
w ręce Państwa Islamskiego
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33952451

Konflikt w Syrii: W wyniku ataku powietrznego na targowisko zginęło 80 osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33952777

Tajemnica cudownie ocalonych
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20150813-the-secrets-of-extraordinarysurvivors

15.VIII
W Japonii i Korei odbyły się uroczystości upamiętniające 70 rocznicę
zakończenia wojny
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-33943736

Wybuch w chińskim mieście Tianjin: Liczba ofiar sięgnęła 85
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33945116
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Kryzys w Grecji; Państwa strefy euro zgadzają się na udzielenie trzeciej
transzy pomocy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33934238

Nad otwartą ponownie ambasadą Kuby w Hawanie załopotała flaga amerykańska
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33919484

Przywódca Państwa Islamskiego Baghdadi „dopuścił się gwałtu" na Kayli
Mueller
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33941913

Skąd wiemy co znajduje się w jądrze Ziemi?
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20150814-what-is-at-the-centre-of-earth

Polując na Yeti w Butanie
(ź)
http://www.bbc.com/travel/story/20150630-hunting-the-blue-yeti-of-bhutan

W jaki sposób ocalić siebie kiedy wszystko się zawaliło
(ź)
http://www.bbc.com/capital/story/20150812-i-just-had-to-work-harder
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8 sierpień (sobota) – 14 sierpień (piątek) 2015

14.VIII
36 godzin od dwóch wybuchów w chińskim mieście Tianjin wciąż płonie ogień
Zespół wojskowych ekspertów od skażeń chemicznych sprawdza miejsce pod
kątem obecności toksycznych gazów. Biorący udział w akcji gaszenia mają
nosić odzież ochronną poinformowały media krajowe.
Co najmniej 50 osób zginęło i setki zostało rannych w tym 71 osób
krytycznie podczas eksplozji do której doszło w środę wieczorem.
Tymczasem zespół ratunkowy znalazł ocalałego w gruzach w piątek. Agencja
Xinhua poinformowała, że uratowany to 19-letni strażak Zhou Ti.
Poprzednio władze poinformowały, że pośród zabitych znajduje się 17
strażaków a 18 wciąż nie odnaleziono.
Szef straży w Tianjin Zhou Tian powiedział reporterom w piątek, że ponad
1020 strażaków i 140 systemów gaśniczych wciąż walczy z ogniem na miejscu.
Magazyn w którym doszło do eksplozji w rejonie portu należy do spółki
Ruihai Logistics, które zajmuje się produkcją chemikaliów w tym cyjanku
sodu.
NA skutek wybuchu ponad 3500 mieszkańców zostało bez dachu nad głową i
spędziło noc w tymczasowych schronach
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33924501

Bojownicy z Państwa Islamskiego są podejrzewani o używanie broni chemicznej
w atakach przeciwko siłom kurdyjskim w północnym Iraku, informują władze
Władze Niemiec poinformowały, że żołnierze kurdyjscy w ubiegłym tygodniu po
ataku na miasto Irbil mieli trudności z oddychaniem.
Nie powiedziano czym mogło to zostać spowodowane. Władze amerykańskie
poinformowały lokalne media, że ich zdaniem użyto gazu musztardowego.
Poprzednio oskarżono PI o użycie gazu chlorowego przeciwko siłom
kurdyjskim.
Przedstawiciel strony amerykańskiej, którego cytuj Wall Street Journal
[http://www.wsj.com/articles/islamic-state-suspected-of-using-chemicalweapon-u-s-says-1439499549] powiedział, że bojownicy PI mogli zdobyć gaz
musztardowy w sąsiedniej Syrii.
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Rząd Syrii poinformował poprzednio, że cały swój zapas broni chemicznej
zniszczył.
Poprzednio przywódca iracki Sassam Hussein również używał tej broni
przeciwko Kurdom i przeciwko Iranowi.
Gaz musztardowy powoduje powstawanie pęcherzy na skórze, oczach i układzie
oddechowym
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33922493

Wyeliminowanie tłuszczy w twojej diecie prowadzi do większej redukcji
tkanki tłuszczowej niż usunięcie węglowodanów, stwierdza amerykański zespół
zajmujący się zdrowiem
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-33905745

13.VIII
Na skutek wybuchu w chińskim, portowym mieście Tianjin zginęły co najmniej
44 osoby i ponad 500 zostało rannych
Pośród ofiar jest 12 strażaków poinformowała agencja Xinhua.
w magazynie w którym znajdowały się "niebezpieczne i chemiczne środki"
doszło do dwóch wybuchów po których widać było ogromną kulę ognia. Pobliski
budynki uległy zawalenia.
Agnecja Xinhua informuje, że prezydent Xi Jinping
wszystko aby pomóc ofiarom.

zapewnił, że zrobi

Po pierwszej eksplozji około 23:30 czasu lokalnego (15.30 GMT) w środę
miała miejsce kolejna jeszcze silniejsza, do której doszło kilka sekund
później. Fala uderzeniowa po wybuchu rozeszła się na odległość kilku
kilometrów.
Chiński Earthquake Networks Centre poinformował, że siła pierwszej
eksplozji była równoznaczna z wybuchem trzech ton trotylu natomiast druga
miał siłę wybuchu 21 ton trotylu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33900268
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IRAK, Ponad 50 osób zostało zabitych na skutek wybuchu samochodu pułapki na
zatłoczonym rynku w Bagdadzie
Ciężarówka wybuchał na rynku Jameela w mieście Sadr w pn-wsch dzielnicy
stolicy kraju.
Według policji i władz szpitala co najmniej 58 osób zostało zabitych a 89
rannych.
Sadr City jest w większości zamieszkane przez ugrupowanie Sia i kilka razy
stawało się celem radykalnej sunnickiej grupy z Państwa Islamskiego.
Do tej pory żadna z grup nie przyznała się do ataku na jeden z największych
targowisk w mieście
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33901796

Chorwacja informuje, że obawia się najgorszego jeśli chodzi o porwanie jej
obywatela w Egipcie: Tomislav Salopek, ale nie jest w stanie potwierdzić,
czy został on zabity przez bojowników z Państwa Islamskiego
Premier kraju: Zoran Milanovic przemówił do narodu po tym jak egipska grupa
dżihadystów poinformował, że porwała i zabiła Tomislava Salopka trzy
tygodnie temu.
Zdjęcie na którym ma znajdować się jego ciało zostało wysłane na Twitterze
przez jednego z użytkowników należących do ugrupowania zwanego Sinai
Province.
Ugrupowanie zagroziło wcześniej, że zabije T. Salopka jeśli Egipt nie
uwolni uwięzionych kobiet muzułmańskich.
Zdjęcie krążyło po sieci na którym widać było ciało bez głowy leżące na
pustyni, obok którego był wbity w piasek nóż i czarna flaga używana przez
PI.
Na opisie można przeczytać, że należy do Chorwata, ojca dwóch dzieci w wiku
lat 30, który został zabity „za to, że jego kraj wziął udział w wojnie
przeciwko Państwu Islamskiemu".
T. Salopek pracował dla francuskiej firmy geologicznej CGG, która jest
związana z przemysłem ropy naftowej i gazu.
T. Salopek został schwytany podczas podróży około 22 kilometrów od Kairu 22
lipca poinformowały służby bezpieczeństwa.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33886553
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12.VIII
Chiny; Już drugi dzień z rzędu chiński juan traci na wartości
Chiński bank centralny obniżył wartość juana dzień po wtorkowej rekordowej
dewaluacji w wysokości 1,9%
W chwili obecnej wartość chińskiej waluty obniżono w stosunku do dolara co
jest pierwszym takim spadkiem wartości od ponad dwóch dekad.
Według wskaźników zaprezentowanych w tym tygodniu chiński eksport spadł w
lipcu więcej niż 8%, niosąc obawy , że druga co do wielkości światowa
gospodarka zaczyna zwalniać.
Pojawiły się również inne oznaki osłabienia w środę kiedy wskaźniki
pokazały, że produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła 6% od minionego roku.
Przy czym ten wzrost był mniejszy niż oczekiwano i poniżej 6,8% wzrostu
zanotowanego w czerwcu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-33875061

Hilary Clinton zgodziła się przekazać FBI prywatny serwer poczty e-mail,
który używała jako sekretarz stanu
Jej prywatna korespondencja spowodowała falę krytyki odkąd ogłosiła ona
swój udział w wyborach prezydenckich.
Zdaniem krytyków jej korespondencja była niezabezpieczona i sprzeczna z
polityką rządu.
FBI zbada czy tajne informacje nie były w sposób niepoprawny wysyłane prze
użyciu serwera i trzymane tam.
H. Clinton początkowo przekazała tysiące stron na których były wydrukowane
emaila wysyłane do departamentu stanu, ale nie sam serwer. Jej prawnicy
przekażą FBI również nośniki pamięci na których znajdują się kopie e-maili.
Zgodnie z prawem federalnym korespondencja wymieniana pomiędzy urzędnikami
państwowymi jest uważana za własność rządu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33872602
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Konflikt w Syrii: w trzech miastach wchodzi w życie zawieszenie broni
Grupy bojowników i siły pro rządowe uzgodniły zawarcie 48-godzinnego
rozejmu, który rozpoczął się w zajmowanym przez rebeliantów: mieście
Zabadani w pobliżu granicy z Libanem oraz w Fuaa i Kafraya w prowincji
Idlib znajdujące się pod kontrolą sił rządowych informuje telewizja alManar należąca do Hezbollahu.
Porozumienie zostało najprawdopodobniej uzgodnione pomiędzy sprzymierzonymi
ugrupowaniami: al-Nusra Front i znajdującym się w Libanie Hezbollahu, który
jest sprzymierzeńcem prezydenta Bashar al-Assada.
Powstanie wzniecone przeciwko prezydentowi Bashar al-Assadowi rozpoczęło
się w 2011 roku i pochłonęło ponad 230 000 ofiar.
Około 11,5 miliona osób - więcej niż połowa populacji kraju opuściła swoje
domy
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33874569

Władze w Teksasie zwolniły z pracy białego policjanta, który zastrzelił
nieuzbrojonego czarnego nastolatka
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33872600

11.VIII
Grecja już prawie uzgodniła wszystkie szczegóły porozumienia, aby podpisać
porozumienie w sprawie pomocy z kredytodawcami, informuje grecki minister
finansów Euclid Tsakalotos
„Pozostały dwie małe kwestie" agencja Reuters cytuje ministra.
Porozumienie jest konieczne, aby Grecja pozostała w strefie euro i nie
zbankrutowała.
Władze Grecji wyraziły zgodę na funkcjonowanie nowego niezależnego funduszu
prywatyzującego oraz przystały na wytyczne w jaki sposób ma rozwiązać
kwestię pożyczek bankowych.
Obie sprawy są ostatnimi kwestiami, które muszą zostać wynegocjowane.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/business-33858660

Komentarz Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej dot.
wypowiedzi Ministra M.Sawickiego
(ź)
http://poland.mid.ru/ru_RU/web/polska_pl/glowna//asset_publisher/OxWL5pMCfw9e/content/komentarz-ambasady-federacjirosyjskiej-w-rzeczypospolitej-polskiej-dot-wypowiedzi-ministra-msawickiego?redirect=http%3A%2F%2Fpoland.mid.ru%2Fru_RU%2Fweb%2Fpolska_pl%2F
glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OxWL5pMCfw9e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state
%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D6

Niemcy;Terrorysta przez pomyłkę? Powracający z Państwa Islamskiego zeznaje
w więzieniu
Z powodu swojego niedoszłego ślubu Ebrahim H. B. chciał wyjechać z miasta
Wolfsburg.
I pojechał do Państwa Islamskiego w Syrii. Zamiast obiecanych czterech żon
i samochodu było przerażenie.
„Myślałem, że wszystko będzie pięknie". Radość, futbol, kobiety, samochody
i wszystko czego trzeba mężczyźnie".
Kiedy przybyłem do Syrii i zamknęły się za mną drzwi dotarło do mnie co się
stało, mówi 26 -letni Ebrahim H. B. narodowości niemiecko - tunezyjskiej,
teraz po powrocie już z celi więzienia w mieście Celle (Niemcy, Dolna
Saksonia). "W tym momencie wszystko stało się dla mnie jasne, że znalazłem
się w bardzo trudnej sytuacji. Dostałem do wyboru: atak samobójczy, albo
walka."
„Dzisiaj siedząc tutaj na ławie oskarżonych jestem bardzo szczęśliwy i, że
jestem w kraju".
Ebrahim H. B. wspomina, że w Państwie Islamskim miał się stawić jako
zamachowiec samobójca co stało się pretekstem do ucieczki.
„Nigdy nie byłem szczególnie religijny" - mówi o sobie. "Do dzisiaj nigdy
naprawdę się nie modliłem i nigdy nie miałem do czynienia z Selafitami i
terrorystami.
Ebrahim H. B. w szczegółach opowiada o przygotowaniach do swojego jego
wesela: sala bankietowa już była wynajęta, a ja z narzeczoną już mieliśmy
zamówiony tort i dyskutowaliśmy jaki napis powinien się przy nim znaleźć.
Jednak potem wyniknęła kłótnia w rodzinie i do ślubu ostatecznie nie
doszło.
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„Każdy wiedział, że myślałem poważnie o ślubie, i to było największym
szokiem dla mnie”.
Ebrahim znalazł wsparcie u przyjaciół w meczecie, którego nie dała mu
rodzina. "Byli dla mnie jak bracia" - wspomina.
Ebrahim H. B.dał się przekonać do wyjazdu do Państwa Islamskiego.
Przekonano go, że może tam ożenić się z czterema kobietami, dostanie dowód
osobisty na podstawie, którego będzie mógł za darmo tankować benzynę i
robić zakupy.
Dwa do trzech tygodni upłynęły od jego pierwszego spotkania w meczecie do
wyjazdu za granicę. "Byłem głupi i ślepy" wspomina Ebrahim H. B. Teraz
żałuje wszystkiego co zrobił w kierunku podróży do PI. Było wiele wydarzeń,
które się rozegrały np. jedno, w którym bojownicy PI podejrzewając go o
szpiegostwo do pomieszczenia, w którym przebywał wrzucili zwłoki ludzkie na
których położono głowę - mówi Ebrahim H. B. w wywiadzie udzielonym
telewizji. "Chciałem stamtąd tylko uciec." - wspomina.
Teraz po powrocie do kraju Ebrahim H. B. żyje w ciągłym strachu. Kiedy
dostaje list z niemieckiego sądu boi się, że trafi do Guantanamo albo do
USA.
Ebrahim H. B. i jeszcze jednej osobie z jego otoczenia grozi kara 10 lat
pozbawienia wolności. Współoskarżonemu Ayoub B. zarzuca się członkostwo w
ugrupowaniu terrorystycznym oraz zarzuca się przygotowanie aktu przemocy.
(ź)
http://www.dw.com/de/aus-versehen-terrorist-is-r%C3%BCckkehrer-sagen-incelle-aus/a-18639656

USA, w Ferguson ogłoszono stan wyjątkowy na skutek gwałtownych protestów,
które wybuchły w rocznicę śmierci czarnego nastolatka Michaela Browna
W mieście panuje napięcie po tym jak kolejny czarny nastolatek został
ciężko ranny w strzelaninie z policją w niedzielę.
Burmistrz r Jay Nixon zaapelował o pokój.
Michael Brown l.18, został postrzelony śmiertelnie w sierpniu 2014 roku
przez białego policjanta, który następnie został oczyszczony ze wszystkich
zarzutów przez Sąd Najwyższy i amerykański Departament Sprawiedliwości.
Śmierć nastolatka wywołał falę protestów i oskarżenia o rasizm jak również
stosowanie przemocy przez policjantów.
W poniedziałek policja aresztował kilku protestujących , którzy zablokowali
ruch na jednej z dróg. Świadkowie informują, że część zgromadzonych
rzucała butelki z wodą w kierunku policjantów, ale nie ma informacji o
przemocy.
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Wcześniej policja aresztowała około 50 osób w tym działacza praw człowieka
Cornel Westa, który zorganizował pikietę przed budynkiem sądu w St Louis.
Protesty były częścią demonstracji do której wezwali działacze w St. Louis
i innych głównych miastach w USA
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33858353

Koncern Google poinformował o restrukturyzacji i utworzeniu nowej spółki
pod nazwą Alphabet Inc.
Pod nowym szyldem Google przejmie najlepiej znane elementy swojej
działalności takie jak przeszukiwanie zasobów Internetu, apps (aplikacje na
urządzenia przenośne), serwis YouTube i system Android.
Część nowych elementów działania takich jak inwestycje oraz przeszukiwanie,
Net - jednostkę odpowiedzialną za rozwój technologii: "smart-home" oraz
drony znajdzie się również w gestii społki Alphabet.
Nowy szef finansów Google'a Ruth Porat będzie odpowiedzialny za zarówno
Google jak i Alphabet.
Nazwa Alphabet (ALfabet) została wybrane z dwóch powodów informuje
założyciel Googl'a Larry Page. Reprezentuje ona język „sedno jego działania
w jaki sposób Google przeszukuje Internet" oraz to, że Alpha-bet oznacza,
że „inwestowanie czymś więcej niż tylko stnadardem".
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-33857412

Amnesty International: Czy powinno się zalegalizować prostytucję?
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-33850749

10.VIII
Przemoc w Istambule; Strzały i wybuch w mieście tureckim
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Dwóch napastników otworzyło ogień przed konsulatem amerykańskim w
Istambule. Doszło do tego kilka godzin po ataku bombowym na posterunek
policji.
Wskutek wybuchu bomby co najmniej siedem osób zostało rannych w tym pięciu
policjantów.
W ataku na konsulat amerykański nikt nie został ranny.
Do ataku doszło gdy istnieje napięta sytuacja pomiędzy Turcją i
rebeliantami z Partii Pracujących Kurdystanu (Kurdistan Workers' Party
(PKK)).
Turcja zapowiedziała ostatnio, że odegra bardziej aktywną rolę przeciwko
bojownikom z Państwa Islamskiego.
Napastnicy biorący udział o\w ostrzelaniu konsulatu amerykańskiego uciekli
kiedy na miejsce przybyła policja.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33844246

Zdaniem przywódcy PKK Turcja chroni Państwo Islamskie poprzez ataki
wymierzone przeciwko Kurdom
Cemil Bayik powiedział BBC, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan chce,
aby PI odnosiło sukcesy militarne aby w ten sposób osłabić Kurdów.
Ale Turcja jak wiele państw zachodnich uważa PKK za organizację
terrorystyczną.
Rozejm w wieloletnim konflikcie zakończył się w lipcu kiedy Turcja
rozpoczęła ataki na obozy PKK w północnym Iraku w tym samy czasie kiedy
rozpoczęła ataki powietrzne na bojowników z PI.
Zdaniem obserwatorów więcej ataków skierowano przeciwko bojownikom z PKK
niż z PI.
Odkąd PKK rozpoczęła walkę przeciwko Turcji w 1984 roku zginęło ponad 40
000 ludzi.
W latach 90-tych organizacja obniżała swoje żądania domagając się większej
autonomii dla Kurdów.
W marcu 2013 roku uwięziony przywódca PKK Abdullah Ocala wezwał do rozejmu.
Ale ponownie doszło do przemocy po samobójczym ataku o który oskarża się PI
w którym w mieście Suruc zginęło 32 osoby.
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Zbrojne skrzydło PKK zabiło dwóch tureckich policjantów, oskarżając, że
współpracowali oni z PI.
W niedzielę wieczorem zostało rannych pięciu policjantów i dwóch cywilów na
posterunku policji w dzielnicy Sultanbeyli w Istambule. Nie wiadomo, kto
stoi za atakiem.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33818282

USA, W Ferguson w stanie Missouri doszło do oddania strzałów jako uczczenie
rocznicy zastrzelenia nieuzbrojonego czarnego nastolatka Michaela Browna
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33844201

Policja w Bangladeszu zastrzeliła sześciu kłusowników podejrzanych o
polowanie na tygrysy
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33842615

9.VIII
Zachodni Brzeg Jordanu, W obławie schwytano siedem osób podejrzanych o
dokonanie podpalenia
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33840194

Afganistan; W wyniku ataku Talibów w Kunduz zginęło 29 osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-33841724
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Premier Iraku Haider al-Abadi przedstawił projekt reform, dzięki którym
zostaną zredukowane koszty rządu i zostanie ograniczona korupcja w kraju,
doszło do tego po fali protestów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33840067

Siły pro rządowe w Jemenie wspierane przez ataki powietrzne sił saudyjskich
odbiły miasto Zinjibar z rąk bojowników Houthi
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33839735

W Japonii trwają obchody siedemdziesięciu lat kiedy zrzucono bombę na
Nagasaki
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-33839055

Maraton w Londynie; Stosowanie dopingu stawia pod znakiem zapytania wyniki
lekkoatletów
(ź)
http://www.bbc.com/sport/0/athletics/33836491

8.VIII
Podpalenie na Zachodnim Brzegu Jordanu: Ojciec zabitego dziecka zmarł w
wyniku ran
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33833400
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Brazylia, Flotylla ponad 30 łodzi oraz jednostek pływających przepłynęła w
poprzek Zatoki Guanabara aby zamanifestować swój protest przeciwko
zanieczyszczeniu wody rok przed rozpoczęciem Olimpiady 2016
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33838578

Mali; Oblężenie w hotelu; Zginęło kilka osób w mieście Sevare, czterech
pracowników ONZ zostało uratowanych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-33833363

Pustynia na Ziemi, która wygląda jak z obcej planety
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20150725-the-alien-desert-here-on-earth

1 sierpień (sobota) – 7 sierpień (piątek) 2015

7.VIII
USA, Prowokacyjne wystąpienie Donalda Trumpa zdominowało telewizyjną debatę
Republikanów
Podczas pierwszej debaty w czwartek w nocy na skutek swoich kontrowersji
został wygwizdany. Kolejno wygłosił obraźliwe komentarze w stosunku do
kobiet.
W Cleveland doszło do spotkania 10 kandydatów wybranych przez stację Fox
News na podstawie krajowego rankingu i zorganizowano debatę, w której mogli
wymienić swoje poglądy.
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Punkty widzenia kandydatów:
- D. Trump zapytany odnośnie jego uwag dotyczących niechęci wobec kobiet
odpowiedział: "Nie mam czasu na polityczną poprawność",
- Jeb Bush nazwał D. Trumpa osobą, która prowadzi do podziałów na skutek
jego komentarzy odnośnie emigrantów,
- Wszyscy kandydaci potępili zawarcie porozumienia w sprawie jądrowego
programu z Iranem,
- "Przyłącz się do Państwa Islamskiego przeciwko Ameryce i będziesz miał
gwarancję, że umrzesz" powiedział Ted Cruz,
- Scott Walker bronił swojego mocnego stanowiska wobec sprzeciwu w kwestii
dokonania aborcji bez wzgledu na okoliczności,
- John Kasich powiedział, że zaakceptował by i wpierał swoja córkę gdyby
okazało się, że jest lesbijką
Do przyszłego lata obie partie wyłonią kandydatów, którzy zmierzą się ze
sobą w walce o urząd prezydenta. Głosowanie odbędzie się w październiku.
Podczas trwania debaty w Cleveland Hilary Clinton była w Los Angeles
uczestnicząc w swojej kampanii, w której wzięło udział kilkoro celebrytów.

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33814280

Jeden z wiodących przedstawicieli Partii Republikańskiej Chuck Schumer
przemawia przeciwko porozumieniu USA-IRAN
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33814744

Eksplozja w Afganistanie: Co najmniej osiem osób zginęło a 400 zostało
rannych w samobójczym ataku
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33814737
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Rośnie ryzyko wystąpienia kolejnego trzęsienia ziemi na granicy Nepalu i
Indii, ostrzegają naukowcy
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-33807791

6.VIII
Andrzej Duda objął stanowisko prezydenta Polski i wystąpił z pierwszym
posłaniem w parlamencie
Prezydent Polski w swoim pierwszym wystąpieniu podkreślił, że „wierzy w
dobrą współpracę z rządem, Sejmem i Senatem, a także z Parlament
Europejskim i wszystkimi polskimi przedstawicielami w UE".
A. Duda zaznaczył, że Polsce potrzebna jest duża gwarancje bezpieczeństwa i
większa obecność NATO na terytorium kraju, uwzględniając trudną sytuację
geopolityczną.
(ź)
http://ria.ru/world/20150806/1166203808.html
http://ria.ru/world/20150806/1165851978.html

Są coraz mniejsze szanse, że po przewróceniu się łodzi z emigrantami na
Morzu Śródziemnym uda się jeszcze kogoś uratować
Na łodzi, która zatonęła u wybrzeży Libii było około 600 ludzi
Początkowo władze sądziły, że utonęło kilkuset ludzi, ale agencje ONZ ds.
uchodźców UNHCR informuje, że uratowano 400 osób.
Włoska straż przybrzeżna poinformowała, że wyłowiono 25 ciał, ale nie
wiadomo ile osób utonęło.
W 2015 roku ponad 2000 emigrantów utonęło próbując przepłynąć Morze
Śródziemne próbując dostać się do Europy
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-33791920
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Japończycy w mieście Hiroshima obchodzą 70 lat od momentu zrzucenia na
miasto bomby atomowej przez amerykański samolot
Ceremonia, w której uczestniczył premier Shinzo Abe odbyła się w Hiroshimie
w parku pamięci przy zapalonych tysiącach lampionach na rzece Motoyasu.
Zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę i na Nagasaki trzy dni później
zakończyło drugą wojnę światową.
W wyniku eksplozji w Hiroshimie zginęło co najmniej 140 000 ludzi.
Amerykański bombowiec B-29 - Enola Gay zrzucił bombę uranową, która
eksplodowała około 600 metrów nad miastem o godz. 8.10 6 sierpnia 1945
roku. szacuje się, że w ciągu jednego dnia zginęło 70 000 ludzi. Reszta
umarła na skutek ran powstałych w wyniku promieniowania w ciągu następnych
tygodni i miesięcy.
Bomba zrzucona na Hiroshimę nazwana "Little Boy" miała siłę wybuchu 20 000
ton trotylu (TNT).
Misją amerykańską dowodził pułkownik Paul Tibbets.
Samolot, który zrzucił bombę otrzymał swoją nazwę - Enola Gay aby uczcić
matkę pułkownika P. Tibbetsa.
Ostateczny cel, który miał zostać zbombardowany został wybrany godzinę
przed zrzuceniem bomby. Dobra pogoda nad Hiroshimą przesądziła o losie
miasta.
W czasie wybuchu temperatura w Hiroshimie osiągnęła wartość 60 milionów
stopni zabijając wszystkich ludzi na miejscu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33792789

Okręty Mistral: Rosja porozumiała się z Francją
Zgodnie z ustaleniami Rosja otrzyma rekompensatę za dwa niedostarczone
okręty.
Porozumienie jest warte 1,2 miliardy euro. Zdaniem Kremla kwestia jest w
pełni rozwiązana. Francja zatrzyma okręty.
Francja zdecydowała się nie wydawać jednostek na skutek wybuchu konfliktu
we wschodniej Ukrainie. Zdaniem Kremla Francja wyraziła zgodę na zwrot
pieniędzy co wynikało z kar umownych zawartych w kontrakcie.
Władze Francji wydały oświadczenie zgodnie, z którym rosyjskie wyposażenie
zainstalowane na okrętach zostanie usunięte i odesłane Rosji.
Porozumienie określano jako ubiegłoroczną największą sprzedaż wyposażenia
kraju należącego do Nato Rosji.
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Jednostka typu Mistral może transportować około 700 żołnierzy, 16
helikopterów bojowych i maksymalnie 50 pojazdów opancerzonych.
W ubiegłym miesiącu prezydent F. Hollande zaprzeczył doniesieniom, że
porozumienie pomiędzy obu krajami zostało podpisane. wtedy sugerowano, że
Francja ma zapłacić Rosji 1,6 miliarda euro rekompensaty.
Suma zawierała kwotę, które Rosja już zapłaciła za specjalne szkolenia dla
400 marynarzy w porcie we Władywostoku dotyczące obsługi dwóch okrętów oraz
za obsługę czterech prototypowych helikopterów Ka-52K.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33798102
http://ria.ru/world/20150806/1165584125.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/08/06/epilogue-dans-lasaga-de-la-vente-controversee-des-mistral-a-larussie_4713586_3214.html

Rosja, Na jednym z placów targowych Rieutowa (miasto w obwodzie
moskiewskim)
zostało wycofane 14 kilogramów irlandzkiej baraniny, 28 ton polskich jabłek
i pomidorów i dziewięć ton polskiej marchwi
Zostaną one zniszczone w czwartek. Zasady zniszczenia produktów objętych
sankcjami, przywiezionych na terytorium FR, rząd określił w minionym
tygodniu, że zgodnie z nimi można dokonywać ich zniszczenia w dowolny
sposób, przewidziany przez prawo z zachowaniem ekologicznych norm.
Likwidacja wycofanych produktów odbywa się w zależności od tego, do kogo
one należą i kto zorganizował ich przywóz.
Prezydencki dekret z zatwierdzeniem tej decyzji nabiera mocy 6 sierpnia i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Rosja w sierpniu 2014 roku ograniczyła import towarów z krajów, które
wprowadziły w stosunku do niej sankcje, w tym również tych z UE.
(ź)
http://ria.ru/economy/20150806/1166713201.html

Lot MH370 Malezyjskich Linii Lotniczych: Premier Australii T. Abbot uważa,
że tajemnica zaginięcia jest bliska wyjaśnienia
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-asia-33798704

W jaki sposób nie należy wykonywać manewru lądowania myśliwcem
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20150805-how-not-to-land-a-fighterjet

Firma produkująca w dziedzinie technologii "wearable" Fitbit zanotowała
zyski ponad trzykrotnie większe niż zakładano w drugim kwartale tego roku
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-33798724

5.VIII
Dwa pociągi pasażerskie w indyjskiej prowincji Madhya Pradesh wykoleiły się
na częściowo zalanym moście w wyniku czego zginęło co najmniej 24 osoby,
poinformowały władze
Pociągi mijały się w pobliżu miasta Harda i część wagonów wpadła do rzeki.
Rzecznik poinformował BBC, że na skutek ulewnych deszczów podniósł się
poziom rzek co doprowadziło do podtopienia torów kolejowych.
Według raportów pociągi przejeżdżały przez most na rzece Machak na której
poziom wody był wysoki około 950 kilometrów od stolicy Delhi.
W marcu doszło do wykolejenia pociągu pasażerskiego w północnej prowincji
Uttar Pradesh w wyniku czego zginęło co najmniej 34 osoby.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33783060

Władze Izraela aresztują podejrzanych żydowskich osadników bez procesu
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Mordechai Meyer jeden z osadników zamieszkujących Zachodni Brzeg Jordanu
został zatrzymany na sześć miesięcy.
Jest podejrzany o stosowanie przemocy i przynależność do żydowskich
ugrupowań o charakterze terrorystycznym.
Do tej pory Izrael doprowadzał do zatrzymań wśród Palestyńczyków, ale nie
wobec podejrzanych Izraelczyków.
Prawo zezwalające na dokonanie zatrzymania bez sądu żydowskich podejrzanych
zostało zaakceptowane we wtorek przez premiera Izraela Nenjamina Netanyahu.
Doszło do tego po tym jak w wyniku ataków zginał 18-miesięczny chłopiec
palestyński Ali Saad Dawabsha a jego rodzice i jego brat zostali poważnie
ranni kiedy podpalono ich dom w piątek w mieście Duma na Zachodnim Brzegu
Jardanu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33783057

Zaginiony samolot - lot MH370; Francuscy eksperci badają fragment maszyny
znaleziony na wyspie Reunion
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-33783382

Archiwalne chińskie dokumenty pomogą naukowcom w śledzeniu w jaki sposób
zmniejsza się populacja najrzadziej występujących naczelnych na świecie
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-33776466

Tradycja Pakistańczyka przeprowadzającego egzekucje przez powieszenie
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-asia-33773477

Człowiek, który odkrył istnienie epoki lodowcowej
(ź)

http://www.bbc.com/travel/story/20150218-the-man-who-discovered-theice-age

4.VIII
Wielka Brytania rozszerzy liczbę swoich ataków na Państwo Islamskie przy
wykorzystaniu samolotów Tornado, poinformował minister obrony
Michael Fallon, który przebywa na wizycie w Iraku powiedział, że brytyjskie
myśliwce pomogły siłom irackim atakującym na lądzie w wyparciu bojowników
PI z głównych miast.
Wykluczył jednak możliwość przyłączenia się zachodnich sił do walki i
powiedział, że władze Iraku nie prosiły o to.
Szwadron myśliwców bombardujących Tornado GR4 ma zostać zastąpiony przez
szwadron myśliwców obronnych Typhoon (Tajfun).
Ale po przeprowadzeniu ataków wymierzonych w cele PI we wrześniu minionego
roku, premier Wielkiej Brytanii Dawid Cameron zapowiedział, że samoloty
Tornado będą wykorzystywane do marca 2016 roku pełniąc swoją rolę w atakach
na cele naziemne.
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-33762564

USA;W Kaliforni wydano nakaz ewakuacji dla 13 000 osób podczas gdy strażacy
walczą z 20 pożarami
Około 9000 strażaków gasiło pożary w poniedziałek. Największy z nich tzw.
Rocky fire na północ od San Francisco już strawił około 145 km kwadratowych
terenu.
W poniedziałek po południu pożar ogarnął autostradę.
David Willis z Los Angeles BBC informuje, że Rocky fire potroił swój zasięg
w ciągu weekendu, zdaniem władz jego rozmiar jest niespotykany jak dotąd.
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Zostały zniszczone co najmniej 24 domy. Zdaniem świadków dym sięgał 91
metrów w górę.
Cztery lata suszy w zachodnich stanach doprowadziły do takiej sytuacji.
Strażacy pracują w trudnych warunkach.
Prognozy pogodowe nie przewidują deszczu w najbliższym czasie.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33767775

Pakistan dokonał stracenia Shafqat Hussaina oskarżonego o zabicie dziecka w
2004 roku, pomimo próśb o ułaskawienie ze strony organizacji praw człowieka
Jego prawnicy poinformowali, że oskarżony miał wtedy 14 lat i jego
przyznanie się do winy uzyskano prze tortury.
Shafqat Hussaina spotkał się ostatni raz rodziną tuż przed północą a
następnie został powieszony tuż przed świtem w więzieniu w Karachi.
Egzekucja była cztery razy przekładana w ciągu minionego roku.
Pakistan wycofał się z moratorium o nieprzeprowadzaniu kary śmierci na
skutek ataku na szkołę w Peszewarze w grudniu w ubiegłym roku gdzie w
wyniku ataku Talibów zginęło 150 uczniów i nauczycieli zabitych przez
Talibów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33767835

Rewizjoniści w Japonii zaprzeczają, że w czasie II wojny światowej
dochodziło do przypadków seksualnego niewolnictwa
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-33754932

Co mówi nam o nas nasz własny pot?
(ź)
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http://www.bbc.com/future/story/20150803-what-our-perspirationreveals-about-us

3.VIII
Grecka giełda papierów wartościowych będzie miała spadek w wysokości 20% po
tym kiedy ponownie została uruchomiona po pięciu tygodniach, prognozują
przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy spodziewają się dużych spadków indeksów jak wynika z obaw o
pogarszającą się grecką gospodarkę.
Giełda zostanie otwarta o godzinie 7.30.
Aktywa bankowe mogą zostać naruszone z tego powodu, że sektor finansowy w
kraju musi zostać z rekapitalizowany.
Ateny będą w tym miesiącu prosić o 10 miliardów euro, aby dokonać
rekapitalizacji banków.
Grecka gospodarka jest w stanie recesji od sześciu ostatnich lat.
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-33754005

Kryzys w Nigerii w związku z Boko Haram: Wojsko uratowało 178 osób
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-33754769

W wyniku powodzi w Indiach zginęło ponad 100 osób
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33754952

Zmiany klimatyczne: Prezydent Barack Obama przedstawi Plan Czystej Energii
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33753067

Skąd wiadomo, że ewolucja naprawdę ma miejsce?
(ź)

http://www.bbc.com/earth/story/20150803-how-do-we-know-evolution-isreal

2.VIII
W samobójczym ataku kurdyjskiego ugrupowania PKK zginęło 2 żołnierzy
tureckich i 31 zostało rannych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33750803

Kryzys w związku z emigrantami w Calais; Premier Wielkiej Brytanii został
oskarżony o „prowadzenie gry politycznej"
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-33751619

Ogłoszono termin wyborów parlamentarnych w Kanadzie na 19 października
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33753061

Proces dziennikarzy Al-Jazeera; Ogłoszenie wyroku odłożono do 29 sierpnia
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33750866
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Parada homoseksualistów w Jerozolimie; Jedna z zaatakowanych nożem
uczestniczek zmarła
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33752111

Wyciekły informacje na temat stosowania dopingu u sportowców w latach 20012012
(ź)
http://www.bbc.com/sport/0/athletics/33749208

W jaki sposób sztuczna pigułka działa na organizm ludzki?
(ź)
http://www.bbc.co.uk/guides/zq8mhv4

Władze Zimbabwe poszukują drugiej osoby odpowiedzialnej za zastrzelenie lwa
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-africa-33752403

1.VIII
Nowy przywódca Talibów Mułła Akhtar Mansour wzywa do jedności
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-33746487

Kurdowie z Iraku ostrzegają PKK przez tureckimi atakami powietrznymi
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33747980

Deszcze monsunowe w Indiach i Birmie spowodowały śmierć kilkudziesięciu
osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-33745840

Poszukiwania samolotu MH370 Malezyjskich Linii lotniczych; Szczątki maszyny
trafiły do Francji
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-33739851

Z czego składa się promień światła?
(ź)
http://www.bbc.com/earth/story/20150731-what-is-a-ray-of-light-made-of
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