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20 Pakistan; Atak na bazę sił powietrznych w Peszewarze
18 Wybory parlamentarne w Grecji
15 Skandal w związku z oszustwem firmy Vollkswagen
13 Śmierć 717 pielgrzymów podczas Hadż w Mekce
9 Obserwacja "super księżyca"
8 Afganistan; Atak Talibów na mistao Kunduz
7 Hiszpania; Katalonia zapowiada secesję
29 wrzesień (wtorek) – 30 wrzesień (środa) 2015

30.IX
Rosyjska wyższa izba parlamentu wyraziła zgodę na udział sił wojskowych w
Syrii przygotowując drogę do ataków powietrznych na cele w Państwie
Islamskim
Do głosowania doszło po prośbie ze strony Syrii o pomoc wojskową powiedział
jeden z urzędników Kremla Sergey Ivanov.
Iwanov wykluczył użycie wojsk lądowych i powiedział, że Rosja rozważa
użycie tylko sił powietrznych.
Prezydent Władymir Putin nawoływał w tym tygodniu o stworzenie szerokiej
koalicji antyterrorystycznej.
Powiedział na forum ONZ, że sojusz powinien być podobny do tego, który
utworzono przeciwko Hitlerowi podczas II wojny światowej.
Kierowana przez Stany Zjednoczone koalicja bombarduje cele PI w Syrii i
Iraku od ponad roku.
S. Ivanow powiedział, że ataki amerykańskich i francuskich sił obeszły
prawo gdyż nie było ich autoryzacji przez ONZ ani rząd w Syrii.
Od kiedy Rosja zangażowała się według raportów samoloty sił syryjskich
przeprowadziły ataki na trzy miasta na północ od Homs. Co najmniej 17 osób
zginęło w tym pięcioro dzieci informują działacze.
Rosja dostarcza broni oraz doradców siłom Syrii od początku wojny ale
obrazy satelitarne pochodzące z Syrii wskazują na gromadzenie rosyjskich
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sił powietrznych w portowym mieście Latakia, sercu mniejszości etnicznej
Alewitów, do której należy Prezydent Assad.
Rosyjska wyższa izba parlamentu Rady Federacji podobnie wyraziła zgodę w
marcu 2014 odpowiadając na prośbę Putina zgadzając się na użycie sił
rosyjskich na Ukrainie, ale po dwóch miesiącach zgoda ta została cofnięta.
S. Iwanov powiedział, że Rosja zamierza zniszczyć cele w PI ponieważ
„tysiące" jej obywateli przyłączyło się do bojowników i może stanowić
zagrożenie po powrocie do Rosji. Poprzednio jeden z wyższych
przedstawicieli rosyjskich sił bezpieczeństwa ogłosił, że w szeregach PI
jest co najmniej 2400 osób głównie z Azji Środkowej
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34400193

Afganaistan; W Kunduz trwają ciężkie walki, dzień po tym kiedy siły rządowe
rozpoczęły kontrnatarcie, aby odbić miasto z rąk Talibów
Dwa ataki lotnicze we wtorek powstrzymały bojowników przed zdobyciem
lotniska - ostatniej fortecy wojsk afgańskich. Talibowie zaprzeczają, że
ich lokalny przywódca został zabity.
Bojownicy zajęli strategicznie ważne wzgórze w środę po tym jak odziały
specjalne NATO weszły do miasta.
Zajęcie Kunduz jest największym zwycięstwem bojowników od 2001 roku
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34398371

Volkswagen ogłosił, że prawie 1,2 miliona pojazdów sprzedanych w Wielkiej
Brytanii jest wyposażonych w oprogramowanie oszukujące czujniki jeśli
chodzi o emisję spalin, w wyniku którego doszło do skandalu
Dotyczy to samochodów z silnikiem diesel takich marek jak VW, Audi, Seat i
Skoda oraz samochodów dostawczych VW. W ciągu najbliższych kilku dni spółka
poda numery identyfikacyjne sprzedawcom aby ułatwić właścicielom
identyfikacje ich samochód czy również i one są dotknięte.
Następnie skontaktuje się z właścicielami.
Koncern podkreśla, że wszystkie samochody są wciąż bezpieczne .
Konkretna liczba pojazdów których dotyczy sprawa z podziałem na marki
Volkswagan 508 276
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Audi 393 450
Seat 76 773
Skoda 131 569
VW 79 836
W sumie 1 189 906
Skandal związany z emisją spalin rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych
kiedy testujący ilość emisji odkryli, że pojazdy produkowane przez
Volkswagena były wyposażone w oprogramowanie, które powoduje, że ich
silniki diesel pracują inaczej kiedy samochód jest poddawany testom.
Oznacza to, że pojazdy emitowały znacznie więcej zanieczyszczeń podczas
prawdziwej jazdy niż podczas testów.
NA skutek skandalu dyrektor wykonawczy VW Martin Winterkorn ustąpił ze
stanowiska i jago miejsce zajął szef Porsche Matthias Mueller.
Do tej pory koncern zarezerwował 6,5 miliarda euro oby pokryć koszty
skandalu.
Obecny szef poinformował, że na świecie 11 milionów samochodów jest
dotkniętych z który 500 000 jest w USA.
We Francji 984 064.
W Czechach gdzie znajduje się marka Skoda minister transportu Dan Tok
powiedział, że 148 000 pojazdów miało zamontowane oprogramowanie z czego
101 000 należy do marki skoda.
Akcje Volkswagena spadły prawie o 40% od momentu wybuchu skandalu 18
września
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-34399503

USA: W Georgii dokonano egzekucji Kelly Gissendaner pomimo próśb o
ułaskawienie
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34393027
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Rysunki przedstawiające niemieckie miny pułapkowe z II wojny światowej,
które do złudzenia przypominały sprzęty codziennego użytku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-34396939

29.IX
Siły afgańskie walczą nad odbiciem miasta Kunduz z rąk Talibów
Przedstawiciel prezydenta poinformował, że siły specjalne zaczęły
"przejmowanie budynków rządowych" zadając „ciężkie straty przeciwnikowi".
USA poinformowały, że we wtorek przeprowadziły nalot.
Siły Talibów zmusiły afgańskie siły rządowe do wycofania się z lotniska
uwalniając kilkaset osób z więzienia. To jeden z największych ataków od
2001 roku.
Doszło do niego kiedy prezydent Ashraf Ghani sprawuje władzę rok od momentu
swojego wyboru. W swoim wystąpieniu telewizyjnym we wtorek obiecał odbicie
Kunduz i przekonywał Afgańczyków, aby nie ulegali "strachowi i terrorowi"
podała Associated Press.
Kunduz jest pierwszym centrum regionu zajętym przez Talibów od momentu
kiedy utracili władzę na skutek kierowanej przez Amerykanów inwazji 14 lat
temu. Postępy Talibów mogą zagrozić rządowi jedności narodowej prezydenta
Ghani.
Nowy przywódca Talibów mułła Akhtar Mansour powiedział, że rząd powinien
się przyznać do porażki.
Mieszkańcy Kunduz „nie powinni się obawiać o swoje życie i własność" i
powinni "żyć jak dotąd" powiedział wydając oświadczenie.
Według raportów w mieści ciągle nie ma prądu i nie działają telefony.
NATO kończy swoja misję w Afganistanie w grudniu wycofując większość swoich
żołnierzy z liczby 13 000 wykorzystywanych do prowadzenia szkoleń i
operacji antyterrorystycznych.
Kunduz ma znaczenie strategiczne jako miejsce z którego prowadzą drogi na
północ kraju.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34387914
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Konflikt w Syrii: Rosja rozważa przyłączenie się do ataków wymierzonych
przeciwko Państwu Islamskiemu
W. Putin poinformował o tym po spotkaniu z B. Obamą przed Zgromadzeniem
Ogólnym ONZ (UNGA)
Ale w czasie spotkania i w przemowach przywódców zauważa się różnice
dotyczące zakończenia wojny w Syrii.
Zdaniem Rosji byłoby „wielkim błędem" nie podjęcie współpracy z prezydentem
Syrii Bashar al-Assadem w celu pokonania Państwa Islamskiego.
Rosja przeprowadzi ataki z powietrza na cele PI jeśli uzyska zgodę ONZ, ale
wyklucza się udziału w operacji lądowej.
Zagrożenie ekstremizmem PI i napływ uchodźców z Syrii do Europy zmusiło
państwa do znalezienie sposobu na zakończenie konfliktu.
Obserwatorzy informują o nieprzerwanych atakach sił rządowych na ludność
cywilną w Syrii.
Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie poinformowało,
że samolot sił rządowych w poniedziałek ostrzelał market w mieście Mayadeen
na wschodzie kraju zabijając 23 osoby w tym ośmioro dzieci.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34387433

Liczba zabitych w wyniku ataku powietrznego na osoby biorące udział w
przyjęciu weselnym w Jemenie w poniedziałek wzrosła do co najmniej 131,
informuje ONZ oraz miejscowe służby medyczne
Raporty mówią o tym, że pociski trafiły w dwa namioty w wiosce w pobliżu
portu Mocha nad Morzem Czerwonym gdzie mężczyzna powiązany z bojownikami
Houthi świętował swój ślub.
Ale koalicja na czele z Arabią Saudyjską, która bombarduje bojowników od
sześciu miesięcy zaprzeczyła, że jest odpowiedzialna za przeprowadzenie
ataku.
ONZ potępiła atak.
Od 26 marca kiedy bojownicy Houthi i armia sprzymierzona zmusiły do
ucieczki uznawanego przez społeczność międzynarodową prezydenta na skutek
walk zginęło około 5000 ludzi w tym 2355 cywilów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34388463
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Nowa Zelandia chce zamienić Kermadec Islands - obszar na południowym
Pacyfiku o wielkości zbliżonej do terytorium Francji w rezerwat morski

Rezerwat Oceaniczny Kermadec (Kermadec Ocean Sanctuary) leży na północ od
Nowej Zelandii i składa się z łańcucha wysp i podwodnych wulkanów.
Premier John Key przedstawiał swoje założenia podczas spotkania
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
Zgodnie z nim nie będzie można przeprowadzać odwiertów ani łowić w jak to
nazwał premier „jednym z najbardziej pod względem geograficznym i
geologicznym różnorodnym obszarze na świecie.
Rząd chce przeprowadzić prace legislacyjne, dzięki którym rezerwat morski
zostanie utworzony w przyszłym roku.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34387945

22 wrzesień (wtorek) – 28 wrzesień (poniedziałek) 2015

28.IX
Katalońskie partie separatystyczne informują, że ich zwycięstwo w wyborach
regionalnych w niedzielę daje im mandat, aby doprowadzić do niezależności
od Hiszpanii
Rząd w Madrycie potwierdził swój sprzeciw w związku z głosowaniem za
secesją.
Sojusz separatystów i mała partia opowiadająca się za niepodległością
zdobyły 72 spośród 135 miejsc w parlamencie.
Pomimo większości parlamentarnej separatyści zdobyli 47,8% głosów.
Katalonia ma 7,5 miliona osób i jest odpowiedzialna za jedna piątą PKB w
Hiszpanii.
Przyszłość Katalonii będzie kluczowa w wyborach powszechnych w grudniu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34377351
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Konflikt w Syrii: Rosja domaga się „koordynacji" w operacji przeciwko
Państwu Islamskiemu
Prezydent Rosi Władymir Putin wezwał do utworzenia „regionalnej struktury"
której celem będzie koordynacja w walce przeciwko PI. wyraził swoje
poparcie dla prezydenta Syrii Bashara al-Assasda, który zdaniem opozycji i
krajów zachodnich powinien ustąpić.
Należy spodziewać się, że problem kryzysu zostanie poruszony na spotkaniu w
Nowym Jorku podczas, którego spotkają się światowi przywódcy.
Według raportów premier Wielkiej Brytanii ma złagodzić swoje stanowisko
przeciwko prezydentowi Assadowi co ma wyrazić podczas przemówienia w tym
tygodniu.
Poprzednio D. Cameron wraz z B. Obamą i prezydentem Francji F. Hollandem
domagali się ustąpienia Assada jako warunek jakiegokolwiek porozumienia
pokojowego czemu sprzeciwiał się W. Putin.
Tymczasem prezydent Iranu Hassan Rouhani - sprzymierzeniec prezydenta
Assada powiedział, że rząd w Damaszku "nie może być osłabiony" jeżeli
bojonicy z Państwa Islamskiego mają zostać pokonani.
Przywódcy państw UE koncentrują się na rozwiązaniach dyplomatycznych aby
wywrzeć presję na Syrię w związku z masowym napływem uchodźców.
Tymczasem Irak ogłosił w niedzielę, że podpisał porozumienie dotyczące
bezpieczeństwa i współpracy wywiadowczej z Rosją Iranem i Syrią aby pomóc
w walce z PI.
Prezydent W. Putin powiedział, że nie będzie uczestniczył w lądowej
operacji w Syrii.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34375875

Setki bojowników talibańskich rozpoczęło atak na strategiczne miasto na
północy Afganistanu - Kunduz
Według raportów bojownicy atakują z kilku kierunków i na krótko udało im
się podejść pod szpital w mieście. Są ofiary po obu stronach.
Prowincja Kunduz doświadczyła kliku ataków od kwietnia ze strony
połączonych sił Talibów oraz innych napastników. Do ataku doszło jeden
dzień po tym kiedy w wyniku wybuchu bomby podczas meczu w prowincji Paktika
zginęło dziewięć osób.
Kunduz ma znaczenie symboliczne dla Talibów ponieważ był ich północną
fortecą zanim ich rząd został obalony w 2001 roku.
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34377565

Ludzie w różnych częściach świata mogli zaobserwować rzadki zjawisko
podczas, którego zaćmienie Słońca zbiegło się z tzw. pojawieniem „super
księżyca"
Super księżyc pojawia się kiedy Księżyc jest w najbliższej części swoje
orbity w stosunku do Ziemi co powoduje, że wydaje się większy na niebie.
Zaćmienie, które spowodowało, że Księżyc stał się czerwony było widoczne w
Ameryce Północnej, Południowej Afryce, Zachodniej Afryce i zachodniej
Europie.
Ostatnio zjawisko zaobserwowano w 1982 roku i ponownie wystąpi w 2033.
Ale zjawisko tzw. superksiężyca jest ciągle obiektem dyskusji pośród
astronomów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-34375868

Zdjęcia „super księżyca" z różnych stron świata
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-34377524

Wyjaśniono zjawisko zdrowych płuc rzadko występujące u palaczy
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-34360865
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Dziwna forma świadomości u ludzi, którzy stracili wzrok
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20150925-blindsight-the-strangestform-of-consciousness

27.IX
Konflikt w związku z Państwem Islamskim: Francja rozpoczęła ataki
powietrzne w Syrii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34372892

Papież Franciszek spotkał się i pomodlił z małą grupą osób ofiar
molestowania seksualnego w USA
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34375068

Wyniki wyborów w hiszpańskim regionie Katalonii sugerują, że zwyciężyły
ugrupowania, które opowiadają się za niepodległością regionu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34372548

Jaka jest prawdziwa cena, wspinaczki na Mount Everest?
(ź)
http://www.bbc.co.uk/guides/z2phn39
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26.IX
Panika Hadż (Hajj): Prezydent Iranu Rouhani wzywa do śledztwa ONZ
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34368387

Japoński alpinista, który stracił dziewięć palców dotarł w pobliże szczytu
na M. Evereście
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-34368256

Rosja i Estonia wymieniła dwóch szpiegów na moście łączącym oba kraje
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34369853

Człowiek, który zainspirował Karola Darwina
(ź)
http://www.bbc.com/travel/story/20150921-the-man-who-inspired-charlesdarwin

25.IX
Król Arabii Saudyjskiej Salman zarządził zbadanie czy zapewniono
odpowiednio bezpieczeństwo dla pielgrzymki Hadż (Hajj) po tym jak na
skutek ataku paniki 717 osób zginęło w pobliżu Mekki
Innych 863 zostało rannych w incydencie w Mina, kiedy 2 miliony
pielgrzymów wzięło udział w głównym rytuale w (Hadżdż)Hajj.
To najbardziej krwawe zdarzenie w historii pielgrzymek w ciągu minionych 25
lat.
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Król powiedział, że trzeba „poprawić poziom organizacji i sposób
zarządzania ruchem pielgrzymkowym".
Część rytuału Hajj polega na pielgrzymce do Mina - dużej doliny, która
znajduje się 5 km od Mekki, aby rzucić 7 kamieni w filar zwany Jamarat,
który symbolizuje diabła. Uważa się, że kolumny stoją w miejscu, w którym
Szatan kusił proroka Abrahama.
Rzecznik ministra spraw wewnętrznych Maj Gen Mansour al-Turki powiedział,
że nie jest znany powód dlaczego tak dużo ludzi zginęło.
Ogłaszając trzy dni żałoby narodowej najwyższy przywódca Ayatollah Ali
Khamenei powiedział, że „Rząd Saudyjski ponosi odpowiedzialność za to
tragiczne wydarzenie...Złe zarządzanie i nieodpowiednie akcje spowodowały
tą katastrofę". Do wydarzenia doszło o godzinie 09.00 czasu lokalnego
(06:00 GMT) w czwartek kiedy pielgrzymi kierowali się w kierunku
pięciopiętrowej budowli, która otacza kolumny, zwanej jako Jamarat Bridge.
Hadż jest tzw. piątym filarem islamu. Zgodnie z nim każdy sprawny dorosły
muzułmanin powinien odbyć co najmniej raz w życiu pielgrzymkę do Mekki

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34354651

Konflikt ukraiński: Szef pomocy humanitarnej ogłosił alarm po tym jak
nakazano opuszczenie rejonu Ługańska agencjom ONZ
Stephen O'Brien powiedział, ze agencjom polecono opuścić Ługańsk do piątku
i kilku międzynarodowym organizacjom (NGO) do niedzieli.
Wcześniej separatyści z Ługańska zabronili dalszego działania 10
międzynarodowym agencjom humanitarnym uznając, że są one odpowiedzialne za
naruszanie prawa.
Prorosyjscy separatyści zajęli teren Doniecka i Ługańska w ubiegłym roku.
Od kwietnia 2014 roku (miesiąc po zajęciu Krymu przez Rosję) na skutek walk
we wschodniej Ukrainie zginęło prawie 8000 ludzi.
W czwartek rebelianci w Ługańsku nie zgodzili się na rejestrację 10 z 11
zagranicznych organizacji pozarządowych z powodu "pogwałcenia prawa".
Przedstawiciele NGO zaprzeczają temu.
Zawieszenie broni we wschodniej Ukrainie utrzymuje się w ciągu ostatnich
dwóch tygodni, chociaż raporty donoszą o sporadycznej wymianie ognia.
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-34355394

Prezydent Chin Xi Jinping zamierza przedstawić przełomowy plan dotyczący
zmian klimatycznych i ograniczeniu szkodliwych emisji gazów, poinformował
Biały Dom
Do wydarzenia doszło po przybyciu pana Xi do Waszyngtonu. Jest to kolejny
etap wizyty przywódcy Chin w USA.
Oba kraje razem są odpowiedzialne za emisję 45% całej emisji dwutlenku
węgla na świecie.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34355581

Koncern Volkswagen zapowiada wybór nowego szefa
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-34345010

Do kogo powinna należeć przestrzeń kosmiczna?
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-34324443

24.IX
Arabia Saudyjska; W wyniku wybuchu paniki w Hajj zginęło co najmniej 717
osób
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34346449
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Kanclerz Angela Merkel ostrzegła, że sytuacja emigrantów jest daleka od
rozwiązania
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34345640

Papież Franciszek wygłosił historyczne przemówienie przed Kongresem Stanów
Zjednoczonych
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34346087

23.IX
Brak jednomyślności jeśli chodzi o przyjęcie 120 000 emigrantów wśród
państw UE podczas spotkania kryzysowego w Brukseli
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34332759

Wciąż nie wiadomo jaki los czeka szefa Volkswagena
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-34332452

Kim jest Martin Shkreli - najbardziej znienawidzony człowiek w USA
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34331761

Bomby - pozostałości z II wojny światowej są bardziej niebezpieczne niż
kiedykolwiek
(ź)
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http://www.bbc.com/future/story/20150922-these-nazi-bombs-are-moredangerous-now-than-ever-before

22.IX
Kryzys związany z emigrantami: Ministrowie UE próbują rozwiązać problem z
rozdzieleniem ludzi pomiędzy poszczególne kraje
Problem dotyczy rozlokowania 120 000 osób, które starają się o uzyskanie
azylu.
Kilka krajów europejskich jest przeciw wyznaczaniu kwot dotyczących
obowiązkowego przyjęcia.
ONZ stwierdza, że cokolwiek co postanowi UE to i tak będzie
niewystarczająca.
Emigranci są częścią 500 000 ludzi, którzy przybyli przez Morze Śródziemne
w tym roku. Niemcy mówią, że spodziewają się do miliona osób w tym roku.
Migracja setek tysięcy osób doprowadziła do głębokich podziałów wśród
państw UE.
Ministrowie spraw wewnętrznych spotykający się we wtorek w Brukseli mają
nadzieję na osiągnięcie porozumienia, które będzie ratyfikowane przez
przywódców UE w środę
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34321185

Volkswagen poinformował, że 11 milionów z wyprodukowanych samochodów na
świecie jest uwikłanych w skandal który wybuchł po tym kiedy Stany
Zjednoczone ujawniły, że koncern zaniżał ilość emitowanych gazów
Aby pokryć szkody Volkswagem będzie musiał zapłacić 6,5 miliarda euro.
VK poinformował, że poniesie koszty „aby odzyskać zaufanie klientów".
Szef firmy Michael Horn w USA przyznał, że ktoś coś „całkowicie spieprzył"
używając oprogramowania do zaniżania emisji spalin.
Akcje VW spadły o 20% we Frankfurcie.
W miniony piątek amerykańska Agencja Ochrony - Środowiska Environmental
Protection Agency (EPA) poinformowała, że silniki disla zamontowane w
Volkswagenach emitują znacznie więcej spalin niż sugerują to testy i że
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oprogramowanie w kilku samochodach z tym silnikiem może oszukiwać
regulatory.
„Volkswagen nie będzie tolerował takiego pogwałcenia prawa" firma ogłosiła
w oświadczeniu.
Francuski minister finansów Michel Sapin wezwał do przeprowadzenia śledztwa
w UE, ale rzecznik przemysłu motoryzacyjnego powiedział, że „nie ma
dowodów" oszustwa.
Minister transportu we Włoszech powiedział, że rozpocznie swoje własne
śledztwo informując, że chce wiedzieć czy takie samochody były sprzedawane
we Włoszech.
Z kolej rząd Korei Południowej poinformował, że podda testom 5000
samochodów marki Jetta i Golf oraz Audi A3s wyprodukowane w latach 2014 i
2015.
EPA poinformował, że opłaty karne za każdy pojazd, który nie spełnia reguł
dotyczących emisji spalin będą na poziomie 37 500 dolarów. Przy sprzedanych
482 000 samochodów od 2008 roku, które mogą być uwikłane oznacz to karę w
wysokości 18 miliardów dolarów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-34325005

Przywódca odpowiedzialny za przewrót w Burkina Faso - Gen Diendere dostał
ultimatum, aby się poddać
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-34321961

Abdul Basit: Pakistan nie zgodził się na egzekucję mężczyzny któty jest
sparaliżowany od pasa w dół
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34318470

Dlaczego Stany Zjednoczone w USA ukrywają 700 milionów baryłek ropy pod
ziemią
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(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20150921-why-the-us-hides-700million-barrels-of-oil-underground

15 wrzesień (wtorek) – 21 wrzesień (poniedziałek) 2015

21.IX
Alexis Tsipras powiedział, że jego lewicowe ugrupowanie Syriza ma „pewny
mandat" po wygraniu w drugich już wyborach powszechnych w okresie krótszym
niż dziewięć miesięcy
Syriza zdobyła ponad 35% głosów co powoduje, że nie ma większości
parlamentarnej. Ale zamierza odnowić koalicję z partią nacjonalistyczną:
Niezależni Grecy. Opozycyjna Nowa Demokracja zdobyła 28% głosów.
Według greckiego systemu wyborczego partia, która uzyska największą liczbę
głosów dostaje dodatkowo 50 miejsc w parlamencie dlatego Syriza będzie
miała 145 mandatów spośród wszystkich 300 tylko o 4 mniej niż podczas
zwycięstwa w styczniu
Syriza został po raz pierwszy wybrana w styczniu głosząc program przeciwko
pomocy Grecji ze strony państw UE, ale kraj został zmuszona do przyjęcia
ciężkich warunków na których Grecja uzyskała trzecią transzę pomocy.
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34307795

Kryzys w związku z emigrantami: We wschodniej Europie trwają rozmowy gdy
tymczasem przybywają kolejne tysiące ludzi
Polska, Węgry, Czechy i Słowacja są przeciwne przyjęciu obowiązkowych liczb
emigrantów.
Niemcy i Francja domaga się, aby więcej z przybyłych rozmieścić w krajach
UE.
Władze Chorwacji podały na Tweeterze, że w poniedziałek na jej terytorium
weszło 29 000 emigrantów
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34311254
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W Chinach App Store firmy Apple został zainfekowany wirusem XcodeGhost
(ź)
http://www.bbc.com/news/technology-34311203

20.IX
Kryzys w związku z emigrantami: Trzynaście osób zginęło na skutek kolizji
promu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34307745

KUBA; Papież Franciszek odprawił mszę przed tysiącami wiernych
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-34307121

Rozpoczęły się wybory w Grecji; Rywalizują ze sobą lewicowa Syriza i
konserwatywna Nowa Demokracja
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34306084

Powieściopisarka Jackie Collins umarła w wieku 77 lat
(ź)
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-34305950

19.IX
Chorwacja naciska na Węgry, aby przyjęły emigrantów
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(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34302285

Kryzys w Syrii, Sekretarz Stanu John Kery wezwał do podjęcia nowych
dyplomatycznych wysiłków, aby zakończyć konflikt w Syrii
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-34298826

Donald Trump: „Nie jest moim zadaniem" bronić prezydenta Obamy przed
stwierdzeniem, że jest muzułmaninem
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34303126

Zwolennicy samolotów Concorde mają nadzieję, że te maszyny zaczną ponownie
latać do 2019 roku
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-34301689

18.IX
Emigranci którzy napływają do Chorwacji "nie zostaną w tym kraju"
poinformował premier Zoran Milanovic
Powiedział, że granice kraju nie zostaną całkowicie zamknięte ale kraj
osiągnął już swoje możliwości jeśli chodzi o przyjęcie kolejnych
emigrantów.
Poinformował o tym kiedy Chorwacja zamknęła siedem głównych przejść
drogowych po ogromnym napływie emigrantów chcących przedostać się do Europy
północnej.
Do Chorwacji przybyło ponad 14 000 emigrantów.
Ich ogromna liczba przemieszczająca się przez Bałkany wywołała kryzys w
Europie.
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Wielu z nich ucieka przez konfliktem zbrojnym w Syrii, Iraku i Afganistanie
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34291648

Pakistan; Atak na bazę sił powietrznych w Peszewarze
Napastnicy przebrani w mundury policyjne napadli na bazę Badaber i zabili
17 osób, poinformował Major General Asim Bajwa.
Szesnaście osób zostało zastrzelonych podczas modlitwy porannej w meczecie,
który znajduje się w kompleksie bazy.
W wyniku szybkiego kontrataku zabito 13 bojowników, chociaż Talibowie
poinformowali, że tylko jeden z nich zginał.
Nie jest znana pełna liczba napastników. Według raportu około 20 osób w tym
10 żołnierzy zostało rannych w wyniku wymiany ognia.
Atak na bazę Bdaber jest pierwszym zbrojnym uderzeniem od czasu ataku na
pakistański okręt w porcie w Karachi we wrześniu ubiegłego roku. Ten jest
też najkrwawszym od grudniowej masakry, w której zabito 150 uczniów i
nauczycieli w publicznej szkole w Peszewarze.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34287385

Tymczasowo wybrany prezydent w Burkina Faso - Micel Kafando został
uwolniony i jest w dobrej kondycji, poinformowali przywódcy hunty wojskowej
Zgodzili się również na „dialog" przy współudziale dwóch prezydentów z
krajów Afryki Zachodniej
Jednak premier Isaac Zida pozostaje w areszcie domowym.
Zamach stanu został przeprowadzony przez członków RSP (gwardii
prezydenckiej). Co najmniej trzy osoby zginęły podczas protestów po tym
kiedy były prezydent Blaise Compaore został wybrany na przywódcę.
Stany Zjednoczone, Francja i Unia Afrykańska potępiły zamach stanu, w tej
byłej kolonii francuskiej.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-34288932
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Powstał film (pt. „The Program”), który pokazuje jak kolarz amerykański
Lance Armstrong utrzymywał fikcję, że nie używa dopingu. Według krytyka
Owena Gleibermana jest to jeden z najlepszych filmów w roku.
(ź)

http://www.bbc.com/culture/story/20150917-film-review-the-programtakes-lance-armstrong-to-task

USA; Donald Trump został skrytykowany, za to, że nie wycofał się ze
stwierdzenia w którym nazwał prezydenta Baracka Obamę muzułmaninem
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34287676

Z ilu osób rzeczywiście się składasz?
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20150917-is-another-human-livinginside-you

17.IX
Kryzys związany z emigrantami: Do Europy środkowej nieustannie napływają
nowe osoby
Szacuje się, że do tej pory ponad 6000 ludzi przybyło do Chorwacji z Serbii
po tym kiedy Węgry zamknęły swoje granice we wtorek. Tymczasem 7266
emigrantów przybyło w środę do Niemiec, dwa razy tyle co poprzedniego dnia.
Wielu emigrantów ucieka z Syrii, Iraku i Afganistanu i chce dotrzeć do
Niemiec.
Setki starło się z policją na granicy węgiersko-serbskiej próbując
sforsować ogrodzenie z drutu kolczastego.
W czwartek Parlament Europejski przyjął plany obowiązkowej relokacji 120
000 uchodźców w krajach UE
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-europe-34278228

Trzęsienie ziemi w Chile wywołało masową ewakuację i alarm ostrzegający
przed falami tsunami
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-34275783

Oficerowie z gwardii prezydenckiej w Burkina Faso dokonali zamachu stanu w
stolicy Ouagadougou
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-africa-34276807

USA; Debata wśród Republikanów 2016: Kto zwyciężył a kto przegrał?
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34262696

Donald Trump pokonany przez republikanów w debacie 2016
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34275105

Dawid Cameron pochwalił polskiego prezydenta Andrzeja Dudę za znajomość
języka angielskiego
(ź)

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/david-cameron-do-andrzeja-dudybardzo-dobrze-mowi-pan-po-angielsku/ss6gk9
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Dlaczego lody przyprawiają na o ból głowy bądź powodują tzw. bryzę w mózgu?
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20150916-why-does-ice-cream-freezeour-brain

16.IX
Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Wielkiej Brytanii dziękuje za
gościnę wobec pokoleń swoich rodaków
(ź)

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Prezydent-Andrzej-Dudadziekuje-za-goscine-wobec-pokolenPolakow,wid,17848996,wiadomosc.html

Kryzys związany z emigrantami: Dziesiątki ludzi dotarło do Chorwacji po tym
kiedy Węgry zamknęły granice
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34264942

USA; 14-letni chłopiec został aresztowany przez policję w Teksasie po tym
jak zrobił ręcznie zegar i chciał go pokazać nauczycielom w szkole, który
przez pomyłkę został uznany za bombę
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34266389

ONZ wezwała do powołania specjalnego trybunału, który zajmie się sprawami
zbrodni popełnionych w czasie długiego konfliktu pomiędzy armią Sri Lanki a
rebeliantami należącymi do ugrupowania Tamilskich Tygrysów
(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-asia-34266471

Sekretarz Stanu John Kerry wezwał ministra spraw zagranicznych Sergeia
Lavrova z prośbą o wyjaśnienie intencji Moskwy polegającej na pomocy
militarnej dla Syrii
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34263955

Przemyt ludzi do kraju, z którego tysiące chce uciec
(ź)

http://www.bbc.com/news/magazine-34259520

15.IX
Kryzys w związku z emigrantami: Węgry ogłaszają stan gotowości na granicy z
Serbią
Policja poinformowała, że aresztował 60 osób oskarżonych o próbę
sforsowania ogrodzenia z drutem kolczastym na granicy z Serbią.
Ogłoszenie stanu pełnej gotowości daje policji większą władzę i może
spowodować rozmieszczenie oddziałów jeśli parlament wyrazi zgodę.
Tymczasem Niemcy i Austria wzywają do odbycia specjalnego spotkania
przywódców UE, które ma się odbyć w następnym tygodniu na którym ma się
odbyć dyskusja na temat obecnego kryzysu.
Agencja UE poinformowała, że w tym roku do granic UE przybyło 500 000
emigrantów w porównaniu do 280 000 w roku 2014r. Większość z nich dostała
się do Europy przepływając łodziami Morze Śródziemne.
Łódź która płynęła najbardziej uczęszczaną trasą pomiędzy Turcja a Grecją
zatonęła we wtorek wyniku czego zginęło 22 osoby, podały media tureckie.
Tymczasem po wejściu w życie węgierskiego prawa w poniedziałek o północy
(22:00 GMT) policja zablokowała punktu kolejowe, z których korzystały
tysiące emigrantów
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34252812
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Kryzys w Syrii: Nie ma oznak, które mówiłyby, że reżim Asada upadnie
Przepowiednie wieszczące szybki upadek Damaszku są przedwczesne.
Wokół stolicy rozmieszczono najsilniejsze jednostki sił rządowych
prezydenta B.Al-Asadda.
Jedne ze stretgicznych linii frontu w Damaszku przebiega na przedmieściach
miasta Jobar.
Dla rebeliantów jest to kluczowy punkt gdyż armia wojsk rządowych może
przełamać front i ich twierdza we wschodnim mieście Ghoua może zostać
zagrożona.
Reżim potrzebuje miasta Jobar ponieważ ochrania ono serce Damaszku: pałac
prezydencki jest tylko kilka kilometrów za pozycjami armii rządowej.
W minionych dniach Jaish al-Islam jedna z najlepiej zorganizowanych grup
rebeliantów odniosła kilka zwycięstw w ataki na wschodnie miasto Ghouta.

Jednak pomimo trwającego konfliktu gospodarka w Syrii ciągle funkcjonuje.
Rolnicy zaopatrują rynek a targowisko które jest kilka kilometrów od linii
frontu w Jobar jest otwarte.
W tym roku prezydent Bashar al Assad i jego siły poniosły kilka porażek.
Idlib stolica prowincji upadła w marcu. Bojownicy z Państwa Islamskiego
zajęli starożytne miasto Palmrę w Maju.
Ale prezydent Assad ma trzech silnych sprzymierzeńców: Rosję, Iran i
Hezbollah z Libanu
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34241256

Konflikt w Syrii: Rosja będzie dalej wspierać militarnie prezydenta Assada
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34256389
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Korea Północna poinformowała, że jej główny reaktora elektrowni jądrowej w
kompleksie Yongbyon przeszedł przegląd
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34254634

Bitwa o Wilka Brytanię; Odbędzie się historyczny przelot około 40 samolotów
Spitfires i Hurricanes upamiętniający 75 rocznicę
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-34250794

8 wrzesień (wtorek) – 14 wrzesień (poniedziałek) 2015

14.IX
Siły bezpieczeństwa w Egipcie przez pomyłkę zabiły 12 osób w tym turystów z
Meksyku w czasie operacji antyterrorystycznej poinformowała minister spraw
wewnętrznych kraju
Turyści podróżowali w czterech pojazdach, które wjechały do zakazanej
strefy w rejonie Wahat na Zachodniej Pustyni głosi oświadczenie
ministerstwa.
Dziesięciu Meksykanów i Egipcjan zostało również rannych i są poddawani
badaniu w lokalnym szpitalu.
Ministerstwo zapowiedziało, ze utworzy zespół do zbadania incydentu.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34241680

Zakończenie konfliktu w Syrii i Iraku jest kluczem do rozwiązania kryzysu
związanego z emigrantami, powiedział BBC przedstawiciel USA - generał John
Allen
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34240707
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Australijskiemu premierowi Tonyemu Abbotem rzuca wyzwanie minister z jego
rządu Malcolm Turnbull
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-australia-34241483

Tysiące kobiet i dziewcząt znika co roku w Meksyku - wiele z nich nigdy nie
jest odnajdywanych żywych
(ź)

http://www.bbc.com/news/magazine-34172733

Następne dwa lata mogą być najcieplejsze w historii - informują
przedstawiciele brytyjskiego Met Office
(ź)

http://www.bbc.com/news/science-environment-34226178

Wyjątkowe miejsce do nurkowania wokół wysp Orkney w Szkocji
(ź)

http://www.bbc.com/travel/story/20150910-europes-surprising-divehotspot

13.IX
Kryzys w związku z emigrantami: Niemcy wznowią tymczasowe kontrole na
granicach
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34239674
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Pożar w dolinie: Tysiące ludzi uciekają przed płomieniami w Kalifornii
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34238228

Wybuch w indyjskiej restauracji: Policja poszukuje właściciela sklepu, w
którym znajdowały się niebezpieczne materiały
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34237226

Chińska gospodarka: Nowe oznaki spowolnienia
(ź)
http://www.bbc.com/news/business-34237939

Czy jeśli zjesz na raz więcej niż 6 bananów to umrzesz?
(ź)
http://www.bbc.com/news/magazine-34225517

12.IX
Kryzys w związku z emigrantami: Po przybyciu 9000 tysięcy osób do Monachium
w krajach europejskich doszło marszów w których wyrażono poparcie dla
polityki Niemiec
Doszło również do marszów przeciwko emigrantom
(ż)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34235673
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W wyniku wybuchu w indyjskiej restauracji w Madhya Pradesh

zginęło 89 osób

(ź)
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34231885

W Arabii Saudyjskiej rozpoczęto śledztwo po tym jak w świętym mieście Mekce
zawalił się żuraw wyniku czego zginęło co najmniej 107 osób
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34231620

Jeremy Corbyn został wybrany liderem Partii Pracy i zapowiedział walkę
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-politics-34223157

Zimnowojenna rakieta, która usmażyła satelity
(ź)
http://www.bbc.com/future/story/20150910-the-nuke-that-fried-satelliteswith-terrifying-results

11.IX
Stany Zjednoczone uważają, że bojownicy z Państwa Islamskiego produkują i
używają broni chemicznej w Iraku i Syrii poinformował BBC przedstawiciel
USA
USA zidentyfikowały co najmniej cztery przypadki po obu stronach irackosyryjskiej granicy kiedy użyto gazu musztardowego.
Broń został użyta w formie proszku. BBC ma na to dowody. Zdaniem USA
obiekty przeznaczone na produkcję tego rodzaju broni.

PI ma

(ź)
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http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34211838

Dziennikarz BBC Gabriel Gatehouse właśnie wrócił z Jemenu, gdzie mógł
naocznie się przekonać o skali kryzysu humanitarnego, który część
obserwatorów ocenia jako „zapomnianą wojnę"
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34211979

Eksplozje w Bombaju w 2006 roku: Trybunał w Indiach uznał 12 mężczyzn za
winnych
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34218396

Lider opozycji w Wenezueli Leopoldo Lopez skazany
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-34217285

10.IX
Japonię nawiedziły powodzie i doszło do osunięć ziemi
Na północnym-wschodzie kraju około 90 000 ludzi
domy.

musiało opuścić swoje

Miasto Joso leżące na północ od stolicy Tokio zostało zalane przez rzekę
Kinugawa, kiedy ta wystąpiła z brzegów.
Ekipy ratunkowe zabierały ludzi z dachów używając helikopterów.
Do wzmożonych opadów doszło dzień po tym kiedy tajfun Etau wiejący z
prędkością 125 km na godzinę pojawił się w środkowej prefekturze Aichi
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34205879

Wojsko węgierskie rozpoczęło ćwiczenia, aby przygotować się do przyszłej
roli polegającej na strzeżeniu południowej granicy, aby w związku z
napływem fali emigrantów
Budapeszt ma w planie wysłanie żołnierzy, aby pomóc policji na granicy
gdzie tysiące emigrantów przybywają z Serbii każdego dnia.
Tymczasem wzdłuż granicy powstaje nowy płot z drutem kolczastym. Parlament
ma przyjąć w tym miesiącu ustawę według której planuje się zaostrzenie
kontroli na granicy.
Władze zapowiedziały, że spodziewają się do następnego tygodnia przybycia
około 40 tysięcy emigrantów.
Wielu z nich ucieka z krajów takich jak Syria i Libia i próbuje dostać się
przez Węgry do Niemiec, Austrii i Szwecji - najbogatszych krajów UE, które
mają bardziej liberalne prawo dla azylantów.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34205849

Apple pokazało większy iPad, zestaw telewizyjny (TV box) ze swoim własnym
app store-m i nowy iPhone, w którym ekran reaguje na różną siłę nacisku
(ź)

http://www.bbc.com/news/technology-34200234

9.IX
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ma ogłosić plany w
jaki sposób rozwiązać problem emigrantów
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34193568

Samolot Brytyjskich Linii Lotniczych zapalił się na lotnisku w Las Vegas
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(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34193767

Podejrzany w sprawie zamachu na świątynię w Bangkoku
zamachowcy"

„przekazał ładunek

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34194680

Królowa Elżbieta II jest najdłużej rządzącą monarchinią w Wielkiej Brytanii
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-34177107

8.IX
Rząd Grecji i agencje ONZ ds. uchodźców sprowadziły dodatkowe statki i
personel, aby zająć się 25 000 emigrantami znajdującymi się na wyspie
Lesbos
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34182719

Kończą się zapasy antidotum na jad wężów
(ź)

http://www.bbc.com/news/health-34176581
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Jest takie miejsce w Laosie gdzie natrafimy na kamienne słoje
(ź)

http://www.bbc.com/travel/story/20150810-laos-strange-plain-of-jars

1 wrzesień (wtorek) – 7 wrzesień (poniedziałek) 2015

7.IX
POLSKA; Oficjalne wyniki referendum - Na podstawie protokołów otrzymanych
od komisarzy wyborczych ustalono, że frekwencja wyniosła 7,8 procent poinformował przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. W związku z tym wynik
niedzielnego głosowania nie jest wiążący.
(ź)
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-referendum-ws-jow/aktualnosci/newsoficjalne-wyniki-referendum-druzgocaco-niska-frekwencja,nId,1881018

Dwóch brytyjskich dżihadystów z Państwa Islamskiego, który zginęli w Syrii
zostało zabitych w wyniku ataku drona RAF-u powiedział premier David
Cameron
(ź)
http://www.bbc.com/news/uk-34178998

Setki emigrantów przeszło przez linie policji na granicy pomiędzy Serbią i
Węgrami i kieruje się w kierunku stolicy - Budapesztu
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-europe-34180378

Kryzys w Jemenie: Katar rozmieści 1000 żołnierzy
(ź)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34173544
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4.IX

Impas pomiędzy policją a emigrantami w pociągu na Węgrzech trwa już drugi
dzień
W czwartek policja pozwoliła emigrantom wejść do pociągu w Budapeszcie ale
potem próbowała ich zmusić do przejścia do obozu dla uchodźców na zachód od
stolicy.
Premier Węgier jest przed kluczową decyzją czy uszczelnić kontrolę
przygraniczną podczas prób podejmowanych przez emigrantów aby dostać się do
wybranego przez nich ostatecznego celu - Niemiec.
W piątek dojdzie do dyskusji podczas trzech spotkań na którym państwa UE
będą omawiać kryzys związany z emigrantami.
Członkowie Komisji Europejskiej lecą na grecką wyspę Kos aby przekonać się
o trudnościach spowodowanych przybyciem tam dużej listy uchodźców.
W węgierskim parlamencie odbędzie się także głosowanie w sprawie utworzenia
obozów dla uchodźców oraz czy sytuacja wymaga ogłoszenia stanu wyjątkowego.
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że co najmniej 100
000 uchodźców powinny być rozlokowanych w obrębie krajów UE - znaczny
wzrost w stosunku do pierwotnego planu, który zakładał 40 000.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34148891

Dawid Cameron ma zapowiedzieć plan w sprawie zwiększenia ilości uchodźców,
którym zezwoli się na wjazd do Wielkiej Brytanii
(ź)

http://www.bbc.com/news/uk-34148913

Bojownicy z Państwa Islamskiego wysadzili trzy wieże grobowe w starożytnym
mieście Palmyrze, poinformował szef departamentu historii starożytnej w
Syrii
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34150905
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3.IX
Główna stacja kolejowa w stolicy Węgier Budapeszcie została otwarta po
dwóch dniach dla setek emigrantów
Widać ludzi, którzy przemieszczają się w kierunku peronów. Ale nie ma
pociągów, które bezpośrednio jechałyby w kierunku Europy Zachodniej.
Do wydarzeń doszło po tym jak węgierski premier Viktor przeciwny emigrantom
odbył rozmowy w Brukseli w związku z obecnym kryzysem.
Liczba emigrantów, którzy przyjechali do Europy osiągnęła rekordowy poziom
kiedy w samym tylko lipcu przyjechało 107 500.
Niemcy spodziewają się przyjąć 800 000 emigrantów w tym roku.
Napływ fali uchodźców doprowadził
polityki emigracyjne w UE

do napięć i braku zgody w sprawie

(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34136823

Dlaczego Syryjscy uchodźcy nie napływają do krajów nad Zatoką Perską
Chociaż ci uciekający z Syrii od kilka lat napływali do Libanu, Jordanii i
Turcji w wielkich ilościach to jednak nie bezpośrednio kierowali się do
krajów arabskich.
Oficjalnie Syryjczycy mogą aplikować o uzyskanie wizy turystycznej albo
zezwolenie na pracę aby dostać się do kraju nad Zatoką.
Ale proces jest kosztowny i uważa się, że wiele krajów leżących nad Zatoką
Perską stosuje restrykcje, które w praktyce powodują, że bardzo trudnym
jest dla Syryjczyka otrzymanie takiej wizy.
Tym którym się powiodło są Syryjczycy, którzy już mieszkają w kraju nad
Zatoką Perską i tylko wydłużają okres swojego pobytu, bądź ci co
przyjeżdzają tutaj ponieważ mają rodziny.
Bez wizy Syryjczykom nie wolno wjeżdżać do krajów arabskich z wyjatkiem
Algierii, Mauretanii, Sudanu i Jemenu.
Relatywny status bogactwa oraz bliskość do Syrii doprowadziły do wielu
zarówno u społecznych jak i tradycyjnych mediów pytań czy te kraje nie mają
większego obowiązku niż kraje europejskie ulżenia cierpieniom Syryjczyków w
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związku z czterema latami konfliktu oraz pojawieniu się grup dżihadystów na
jego terytorium.
Arabski hashtag #Welcoming_Syria's_refugees_is_a_Gulf_duty
(#przyjęcie_uchodźców_z_Syrii_jest_obowiązkiem_państw_Zatoki) został uzyty
na Twitterze 33 000 razy w ubiegłym tygodniu.
Jeśli chodzi o kwestię zatrudnienia trend w większości krajów Zatoki takich
jak Kuwejt, Arabia Saudyjska, Katar i ZEA zmierza w kierunku poleganiu na
pracowników emigrujących z Azji pd-wchodniej i Indii szczególnie
niewykfalifikowanych osób.
Podczas gdy Arabowie pochodzący spoza Zatoki zajmują stanowiska wymagające
średnich umiejętności jak np. w edukacji w sektorze zdrowia, są oni
przeciwko „nacjonalizacji”: podczas gdy rządy Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu
chcą ustalenia priorytetów jeśli chodzi o zatrudnienie osób lokalnie
mieszkających w ich krajach.
Osoby, które przybyły jako emigranci muszą walczyć aby zdobyć stabilizację
w życiu i jej prawie niemożliwym uzyskane przez nich narodowości kraju do
którego przybyły.
W 2012 Kuwejt ogłosił wprowadzenie oficjalnej strategii, mającej na celu
zredukowanie liczby pracowników zagranicznych w emiratach o jeden milion w
ciągu 10 lat
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34132308

Łódź na pokładzie której znajdowało się około 100 pasażerów zatonęła na
zachodnim wybrzeżu Malezji, istnieje obawa, że są ofiary
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34136995

Upamiętniając zwycięstwo w II wojnie światowej nad Japonią Chiny
zorganizowały paradę wojskową pokazując swoją siłę bojową na niespotykaną
do tej pory skalę
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34125418
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2.IX
Kryzys w związku emigrantami: Tysiące nowych osób przybyły do Grecji
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-europe-34124021

Na azjatyckich rynkach wciąż spadki - w środę, w Szanghaju przy otwarciu
giełdy zanotowano zniżki ponad 4% przy nieustających obawach w sprawie
chińskiego wzrostu gospodarczego
(ź)

http://www.bbc.com/news/business-34124413

Amerykańscy agenci aresztowali ponad 90 osób i zamknęli 16 podziemnych
laboratoriów, w których produkowano nielegalne sterydy i inne środki
służące wzmacnianiu wydajności działania leków
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34123490

Chiara Vigo: Ostatnia kobieta która wytwarza morski jedwab
(ź)

http://www.bbc.com/news/magazine-33691781

W Chinach odbyła się parada, w której pokazano czasy minione i przyszłość
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34105252

Sześć mniej znanych cudów świata starożytnego
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(ź)

http://www.bbc.com/travel/story/20150821-six-lesser-known-wondersof-the-ancient-world

1.IX
Obraz satelitarny potwierdza, że główna świątynia w starożytnym mieście
Palmyra w północnej Syrii została zniszczona, informuje ONZ
Jeden z lokalnych mieszkańców poinformował, że tylko zewnętrzny mur oraz
brama do świątyni zostały zachowane.
W poniedziałek Maamoun Abdulkarim szef Syryjskiego Departamentu Historii
Starożytnej i Muzeuów (Department of Antiquities and Museums) powiedział,
że na teranie Świątynię Bel doszło do dużej eksplozji, ale wierzy, że nic
się nie stało.
Świadkowi próbowali dostać się w pobliże, aby potwierdzić poziom zniszczeń.
Państwo Islamskie już wcześniej niszczyło historyczne budowle i artefakty,
które są pod ich kontrolą na terenach Syrii i Iraku uważając, że starożytne
świątynie i rzeźby są herezją dla islamu.
W ubiegłym tygodniu potwierdzono, że kolejne miejsce w Palmyrze Świątynię
Baalshamin została wysadzona.
Zgodnie z obrazem satelitarnym widać, że części świątyni zostały albo
poważnie uszkodzone, albo całkowici zniszczone.
Miesiąc temu ugrupowanie z PI zamordowało Khaled al-Asaada, archeologa,
który opiekował się ruinami Palmyry przez 40 lat.
W lipcu PI opublikowało wideo na którym jego bojownicy w amfiteatrze
Palmyry dokonują egzekucji na 20 schwytanych żołnierzach rządowych
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34111092

Ujawniono tysiące e-maili Hilary Clinton z okresu kiedy była sekretarzem
stanu, w tym część została ocenzurowana ze względu na ich tajność
H. Clinton, która stara się o nominację Partii Demokratycznej do wyborów
prezydenckich w 2016 roku jest pod presją ze względu na używanie prywatnego
serwera do korespondencji podczas pracy.
Sama informuje, że nie wysyłała żadnej tajnej informacji ani nie otrzymywał
jej.
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Ale około 150 maili Departament Stanu uznał za poufne.
Przeciwnicy H. Clinton oskarżyli ją o stworzenie zagrożenia dla
bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych przez używanie niezabezpieczonego
systemu komputerowego.
Hilary Clinton była Sekretarzem Stanu w latach 2009-13.
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34111855

Najgorszy dzień dla japońskich nastolatków
(ź)

http://www.bbc.com/news/world-asia-34105044

Czy światu grozi przeludnienie?
(ź)

http://www.bbc.com/future/story/20150901-is-the-world-running-outof-space
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