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W numerze:
58 Wybory w Meksyku
52 W. BRYTANIA: Kobieta i mężczyzna w Amesbury zostali otruci
46 Tajlandia: Akcja ratunkowa w jaskini: zginął były wojskowy nurek
45 W Polsce wstrzymano loty MiG-29 po katastrofie lotniczej
44 Powódź w Japonii: co najmniej 60 osób zginęło
41 TAJLANDIA: Akcja ratunkowa w jaskinie: uratowano 4 chłopców
40 W. BRYTANIA:Novichok-Po śmierci D.Sturgess wszczęto śledztwo
38 W. BRYTANIA: Gabinet T. May w kryzysie w związku z Brexitem
37 TAJLANDIA: Akcja w jaskini - uratowano 12 chłopców i trenera
33 Ogromna góra lodowa zagraża grenlandzkiej wiosce
31 Roja potępiła akt terroru w Pakistanie
31 Premier Haiti Jack Guy Lafontant poddał się do dymisji
30 Izrael przeprowadził atak przeciwko bojownikom Hamasu
29 W. Putin przybył do Helsinek, aby spotkać się z D. Trumpem
26 Szczyt D. Trump - W. Putin
23 IRLANDIA Północna: Oparzenia wywołane słońcem
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21 Wysokie temp. w Japonii: w ich wyniku umarło około 30 ludzi
20 SZWECJA: Płoną lasy
17 KANADA: Strzelanina w Toronto - napastnik zabił kobietę
i dziecko
14 POŻARY W GRECJI: W Attyce zginęło kilkadziesiąt osób
10 W.BRYTANIA: Burza z piorunami wywołała chaos w komunikacji
9

Zaćmienie Księżyca: Najdłuższy w stuleciu „Krwawy księżyc"
29 lipiec (niedziela) – 31 lipiec (wtorek) 2018

31.VII
Korea Północna pracuje nad nowymi pociskami, informują stany Zjednoczone
pomimo ocieplenia stosunków po ostatnim szczycie w Singapurze

źródło: Deimos Imaging. an UrtheCast Company 7 lipiec 2018
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Korea Północna wydaje się budować nowe pociski balistyczne pomimo
ostatniego ocieplenia z administracja D. Trumpa i obietnic denuklearyzacji,
informują raporty.

Anonimowy amerykański przedstawiciel rządu poinformował Washington Post, że
satelity zarejestrowały ciągłą aktywność na miejscu gdzie buduje się
pociski balistyczne.
Agencja Reuters cytuje inną osobę zdaniem której nie jest wiadome jak
daleki jest postęp tych działań.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-45015343

ROSJA: Kijów wprowadzi sankcje przeciwko 19 rosyjskim firmom z powody mostu
krymskiego
źródło: IZ
https://iz.ru/772695/2018-07-31/kiev-vvedet-sanktcii-protiv-19-rossiiskikhkompanii-iz-za-krymskogo-mosta

Sektor pomocy organizacji pozarządowych „jest zamieszany w skandale
seksualne" informują posłowie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45013078

30.VII
WIELKA BRYTANIA: Sąd Najwyższy poparł decyzję w sprawie zaprzestania
leczenia ludzi w stanie wegetatywnym
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Brat Cathy Rentzenbrink Matty spędził 8 lat w stanie wegetatywnym po tym
jak uległ wypadkowi mając 16 lat, sprawca zdarzenia uciekł
Nie będzie już potrzebna decyzja sądu, aby przerwać leczenie pacjentów,
którzy znajdują się w permanentnym stanie wegetacyjnym, zdecydował Sąd
Najwyższy

Teraz łatwiej będzie zdecydować o nie podawaniu jedzenie i płynów dla
takich pacjentów i pozwolić im umrzeć
Jednak przeciwnicy uważają, że wegetatywni pacjenci teraz "skutecznie
zostaną zagłodzeni na śmierć"
Szacuje się, że co roku jest około 1500 nowych przypadków w Anglii i
Wielkiej Brytanii.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-45003947

ASSAM: Cztery miliony osób straci obywatelstwo w Indiach
POLSKI PORTAL 1-31 lipiec 2018

4

nr 7 (64)

źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-45002549

WYBORY W ZIMBABWE: Wysoka frekwencja w pierwszym głosowaniu po R. Mugabe
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-45001758

Rosja wygrała z Ukrainą drugi spór przed WTO
źródło: IZ
https://iz.ru/772341/2018-07-30/rossiia-vyigrala-u-ukrainy-vtoroi-spor-vvto

29.VII
Trzęsienie ziemi w Indonezji: 14 osób zginęło na turystycznej wyspie Lombok
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Silne trzęsienie ziemi nawiedziło miejsce popularne wśród turystów.
Wstrząsy o sile 6,5 zanotowano na centralnej wyspie Lombok tuz przed
godziną 7.00 czasu lokalnego.
Wyspa przyciąga turystów z całego świata ze względu na plaże i trasy do
wędrówek i znajduje się 40 km od Bali.
Władze informują, że ponad 160 osób jest rannych a tysiące domów zostało
zniszczonych.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44996035

Wybory w Zimbawe: R. Mugabe odmawia wsparcia dla swego następcy Mnangagwa
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-africa-44998488

New York Times mówi do D. Trumpa: Nie nazywaj reporterów wrogami ludzi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44999364

Tour de France: Geraint Thomas został zwycięzcą Chris Froome ukończył
wyścig na trzeciej pozycji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/sport/cycling/44998961

22 lipiec (niedziela) – 28 lipiec (sobota) 2018

28.VII
Tajfun Jongdari: Japonię pustoszy silna burza
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Według prognoz w Tokio w ciągu 24 godzin ma spaść 40 cm deszczu
Setki lotów zostało odwołanych w Japonii po tym jak kraj znalazł się w
zasięgu tajfunu z prędkością wiatru dochodząco do 180 km / h
Burza przyszła niespełna miesiąc po tym jak w wyniku powodzi zginęło ponad
200 osób a następnie kilkadziesiąt osób zmarło na skutek fali upałów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44990966

STANY ZJEDNOCZONE: w Wyniku pożarów w Kalifornii zginęło pięć osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44990976

Kardynał McCarrick, prominentny amerykański duchowny, rezygnuje ze stanu
duchownego w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne
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źróło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44993221

AFGANISTAN: W Dżalalabadzie zaatakowano ośrodek szkoleń dla położnych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44991470

27.VII
Zaćmienie Księżyca: Najdłuższy w stuleciu „Krwawy księżyc" gratką dla
obserwatorów nieba

Osoby obserwujące niebo na świecie będą mogły zobaczyć najdłuższe zaćmienie
trwające godzinę i 43 minuty
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Całkowite zaćmienie Księżyca ma miejsce wtedy kiedy Ziemia znajdzie sie
pomiędzy Słońcem a Księżycem i zasłoni Księżyc swoim cieniem. Kiedy do tego
dojdzie Księżyc staje się czerwony przyjmując nazwę „Krwawego Księżyca"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-44945452

ROSJA: W Duma państwowej nazwano gołosłownym oświadczenie Ukrainy o odmowie
importu gazu
źródło: IZ
https://iz.ru/771528/2018-07-27/v-gosdume-nazvali-goloslovnym-zaiavlenieukrainy-ob-otkaze-ot-importa-gaza

WIELKA BRYTANIA: Burza z piorunami wywołała chaos w komunikacji kolejowej
na Wschodnim Wybrzeżu
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-44978970

26. VII
WIELKA BRYTANIA: Regularne fale gorąca „będą zabijać tysiące ludzi"
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Obecne fale gorąca mogą stać się normą dla okresu letniego w Wielkiej
Brytanii do 2040 roku z powodu zmian klimatycznych

The Environmental Audit Committee ostrzega, że co roku umrze około 7000
tysięcy ludzi jeśli rząd nie zacznie działać szybko

Wysokie temperatury powodują, że część osób umiera z powodu chorób
związanych z sercem, nerkami oraz układem oddechowym.

Zdaniem posłów ministerstwo musi działać, aby chronić ludzi - szczególnie
jeśli chodzi o starzejące się społeczeństwo w Wielkiej Brytanii.

Naukowcy nie są zgodni w oceni czy obecna fala gorąca jest spowodowana
zmianami klimatycznymi
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-44956310

Cliff Richard: BBC zgodziło się zapłacić 850 000 funtów w związku z toczącą
się sprawą sądową dotyczącą opublikowania nieprawdziwych wiadomości
dotyczących piosenkarza
źródło: BBC
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https://www.bbc.co.uk/news/uk-44963548

W. Matwijenko zapowiedziała nowe spotkania W. Putina i D. Trumpa
źródło: IZ
https://iz.ru/771092/2018-07-26/matvienko-anonsirovala-novye-vstrechiputina-i-trampa

25.VII
STANY ZJEDNOCZONE: Nagrania ujawniają rozmowę D. Trumpa rozmawiającego o
zapłacie w sprawie milczenia dotyczącego romansu

Od lewej: M. Cohen, K. McDougal, D. Trump

Nagrania rozmowy, w której prezydent D. Trump i jego prawnik dyskutują o o
zapłacie w sprawie rzekomego romansu z modelką zostały opublikowane przez
CNN
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D. Trump i M. Cohen dyskutują o tym aby kupić prawa do historii byłej
modelki Playbpya Karen McDouga

Nagrania audio dokonano we wrześniu 2016 roku, dwa miesiące przed wyborami.
Rzekomy romans miał miejsce w 2006 roku.

źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44949500

Pożary w Grecji: Poszukiwania zaginionych członów rodzin po tym jak zginęło
80 osób
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44948173

ROSJA: Duma państwowa zaaprobowała rejestrację samochodów bez odwiedzin
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

źródło: IZ
https://iz.ru/770623/2018-07-25/gosduma-odobrila-registratciiu-avto-bezposeshcheniia-gibdd

WIELKA BRYTANIA: Tini Owens przegrywa przez sądem najwyższym w procesie o
rozwód
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-hereford-worcester-44949856
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24.VII
POŻARY W GRECJI: W Attyce zginęło kilkadziesiąt osób

Co najmniej 74 osoby zginęły w pożarach w Attyce regionie wokół Aten
Płomienie jeszcze bardziej rozniecane przez silne wiatry zniszczyły Mati
pochłaniając domy i samochody
Straż przybrzeżna poinformowała, że statek ocalił prawie 700 osób którzy
uciekli na nadbrzeże a z morza wyłowiono 19 ocalałych oraz cztery ciała.
Burmistrz powiedział BBC, że istnieje obawa, że mogło zginąć nawet 100 osób
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Mati - Kobieta na zdjęciu próbował znaleźć we wtorek swojego psa
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44932366

W Rosyjskiej Federacji odpowiedziano na słowa Chiejli o niemożliwości
przyjaźni USA i Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/770203/2018-07-24/v-sovfede-otvetili-na-slova-kheili-onevozmozhnosti-druzhby-ssha-i-rossii

W związku ze wzrostem liczby ofiar śmiertelnych w Japonii falę gorąca
uznano za naturalną klęskę
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44935152

Zawalenie się tamy w Laosie: Istnieje obawa, że zginęło wiele ludzi po tym
jak woda dotarła do wiosek
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źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44935495

23.VII
KANADA: Strzelanina w Toronto - napastnik zabił kobietę i dziecko w
Greektown

„To wyglądało jak coś nierealnego"

10-letnia dziewczyna i 18-letnia kobieta zginęły kiedy napastnik zaczął
strzelać na ruchliwej ulicy w największym mieście w Kanadzie

Trzynaścioro innych ludzi w wieku od 10 do 59 lat zostało rannych w wyniku
ataku w dzielnicy Greektown w Torontu poinformował szef policji Mark
Saunders.
Podejrzany l.29 prowadził wyminę ognia z policjantami zanim został
znaleziony martwy w pobliżu. Jego motywy są nieznane.
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źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44919771

Dwójka bojowników z Państwa Islamskiego tzw. „Beatles": Wielka Brytania nie
zablokuje skazania ich na karę śmierci
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44921910

Chiny opracowują bezzałogową łódź podwodną
źródło: IZ
https://iz.ru/769825/2018-07-23/kitai-razrabatyvaet-bespilotnuiupodvodnuiu-lodku

Przeciwko rakowi więcej warzyw i mniej mięsa, napojów gazowanych i alkoholu
źródło: EL PAIS
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2018/07/13/articulo/1531467920_5
01320.html

22.VII
KONFLIKT W SYRII: Izrael ewakuował Białe Hełmy
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Udało się uratować około 100 członków Białych Hełmów wraz z rodzinami
Izrael informuje, że przeprowadził ewakuację członków Syryjskich White
Helmets (Białych Hełmów) grupę cywilów ze strefy wojennej w południowozachodniej Syrii

W ciągu nocy do Jordanii przetransportowano około 422 ochotników oraz ich
członków rodzin prze okupowane przez Izrael Wzgórza Golan.
Członkowie Białych Hełmów określają siebie jako ochotnicy, którzy działają
na rzecz ocalenie ludzi znajdujących się w syryjskich strefach wojennych.
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44915099

SZWECJA: Płoną lasy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-44917545

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI: Policja informuje, że jeden z napastników
zastrzelił 11 taksówkarzy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-44915202

15 lipiec (niedziela) – 21 lipiec (sobota) 2018

21.VII
Prezydent D. Trump potępił swojego byłego prawnika Michael Cohena po tam
jak amerykańskie media poinformowały, że on w tajemnicy nagrał rozmowę D.
Trumpa z byłą modelka Playboya Karen McDougal
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Prezydent poinformował, że M. Cohen już nie jest jego osobistym prawnikiem
Nagrania zostały odkryte podczas przeszukania mieszkania M. Cohena przez
FBI w tym roku.
D. Trump wysłał wiadomość na Tweeterze, że „takie przeszukanie jest rzeczą
niebywałą".

Dodał, że nagrania dokonane w tajemnicy dotyczące swojego klienta były
„całkowicie niesłychane i prawdopodobnie nielegalne"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44911915

WIELKA BRYTANIA: Policja coraz bardziej intensywnie rozszerza poszukiwania
w Salisbury po otruciu Novichokiem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/uk-44911949/police-intensify-salisbury-searchafter-novichok-poisoning

Wysokie temperatury w Japonii: w ich wyniku umarło około 30 ludzi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44910435
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20.VII
D. Trump - W. Putin: Sceptycyzm odnośnie zaproszenia rosyjskiego przywódcy
do przyjazdu do stanów Zjednoczonych

W. Putin informuje, że wyszedł by naprzeciw USA
Prezydent D. Trump zaprosił przywódcę Rosji do przyjazdu z wizytą do USA

„To bedzie coś wyjątkowego" powiedział dyrektor National Intelligence Dan
Coats kiedy poinformowano go o zaproszeniu w czasie wywiadu na żywo.

Polityczne zamieszanie jest związane ze szczytem podczas którego D. Trump
spotkał się z W. Putinem w poniedziałek w Finlandii.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44895384
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WIELKA BRYTANIA: Theresa May mówi, że UE musi „ewoluować" w swojej pozycji
w kierunku Brexitu
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-44892385

IRLANDIA Północna: Oparzenia wywołane słońcem - 220 ludzi zostało
hospitalizowanych
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-44808082

POSZUKIWANA: Inspirująca nazwa dla europejskiego łazika marsjańskiego 2020
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-44889596

19.VII
WIELKA BRYTANIA: Według raportu policji zidentyfikowano sprawców otrucia
rosyjskiego byłego szpiega i jego córki w marcu
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Sergei Skripal l. 66 i jego córka Julia l.33 zostali otruci w marcu ale ich
uratowano
Agencję Press Association poinformowano, że kilkoro Rosjan mogło być
zaangażowanych w próbę morderstwa.
Zostali najprawdopodobniej zidentyfikowani przez system CCTV na skutek
porównania zarejestrowanych danych.
W tym miesiącu Dawn Sturgess l. 44 zmarła w wyniku otrucia Novichokiem. Ona
i jej partner Charlie Rowley l. 45 zachorowali 30 czerwca w Amesbury. On
wciąż w stanie poważnym przebywa w szpitalu
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44883803

STANY ZJEDNOCZONE: Rekiny zaatakowały dwójkę dzieci niedaleko Long Island
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44882921

ROSJA: Ekspert ocenił szanse obcych sił zbrojnych przeciwko
hiperdźwiękowym blokom „Awangarda"
źródło: IZ
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https://iz.ru/768612/2018-07-19/ekspert-otcenil-shansy-zarubezhnykh-pvoprotivostoiat-giperzvukovym-blokam-avangard

18.VII
Elon Musk przeprasza nurka za atak na Twitterze

E. Musk wyjaśnił, że „mówił w gniewie"

Przedsiębiorca przeprosił brytyjskiego nurka jaskiniowego, że nazwał go
pedofilem ("pedo guy") w sporze dotyczącym ratunku dla uwięzionych
chłopców.
Poinformował, że „mówił w gniewie" po tym jak Vern Unsworth wyśmiał jego
mini łódź podwodną, którą E. Musk przekazał do uratowania a którą nurek
nazwał „pijarowskim chwytem"

źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44870303

POLSKI PORTAL 1-31 lipiec 2018

25

nr 7 (64)

12 chłopców uratowanych minionego tygodnia z zalanej jaskini w północnej
Tajlandii po raz pierwszy opowiedziało o swoich ciężkich chwilach opisując
„cudowny moment" kiedy znaleźli ich ratownicy
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44868907

D. Tramp pochwalił się pomyślnymi pertraktacjami z W. Putinem
źródło: IZ
https://iz.ru/768221/2018-07-18/tramp-pokhvastalsia-uspeshnymiperegovorami-s-putinym

Cliff Richard: Piosenkarz wygrał sprawę z powództwa prywatnego przed Sądem
najwyższym przeciwko BBC
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44871799

17.VII
Szczyt D. Trump - W. Putin : Amerykański prezydent w ogniu krytyki za
komentarze w związku z mieszaniem sie Rosji w wybory
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Obaj prezydenci twarzą w twarz

W Stanach Zjednoczonych wylała się fala krytyki po tym jak prezydent d.
Trump bronił Rosję w związku z jej ingerencją w wybory w 2016 roku

Na szczycie z udziałem Rosji prezydent W. Putin w Finlandii D. Trump
zaprzeczył amerykańskim agencjom wywiadowczym, mówiąc że Rosja nie miał
powodu, aby się mieszać w wybory prezydenckie.

Republikański marszałek w Kongresie Paul Ryan powiedział, że D. Trump musi
zauważyć, że "Rosja nie jest naszym sprzymierzeńcem".
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44854786

WIELKA BRYTANIA: Rząd przekonuje, że konserwatywni posłowie pro europejscy
„są z nami" podczas gdy próbuje uniknąć zwycięstwa ze strony Izby Gmina
podczas kwestii spraw celnych dotyczących ustaleń po wyjściu z UE
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44857687
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Krążownik „Dymitr Doński, który zatonął w 1905 roku został odnaleziony na
dnie Morza Japońskiego

źródło: IZ
https://iz.ru/767763/2018-07-17/zatonuvshii-v-1905-godu-kreiser-dmitriidonskoi-nashli-v-iaponskom-more

16.VII
Emigracja z UE do Wielkiej Brytanii najniższa od czterech lat informuje
raport ONS (Office for National Statistics)
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Liczba ludzi emigrujących do Wielkiej Brytanii z krajów UE była najniższa
od lat
Ale jest wzrost przyjeżdżających spoza UE - największa migracja od 2011
roku
Różnica pomiędzy liczbą ludzi , którzy przybywają aby osiedlić się w
Wielkiej Brytanii na co najmniej 12 miesięcy oraz opuszczających
Zjednoczone Królestwo wyniosła 282 tysiące

źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44846002

W. Putin przybył do Helsinek, aby spotkać się z D. Trumpem
źródło: IZ
https://iz.ru/767352/2018-07-16/putin-pribyl-v-khelsinki-dlia-vstrechitrampom

WIELKA BRYTANIA: Justine Greening wzywa do powtórzenia referendum w sprawie
Brexitu
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44840154
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15. VII
Izrael przeprowadził największy atak przeciwko bojownikom celom bojowników
Hamasu w Gazie od wojny w 2014 roku poinformował premier Benjamin
Netanyahu

Zdaniem świadków został zniszczony budynek w Gazie - zdaniem Izraela
trafiono w obiekt będący miejscem gdzie szkoli sie bojowników

Atak był odpowiedzią na wystrzelone rakiety w kierunku Izraela powiedział
premier.
Zdaniem służb medycznych w Palestynie w wyniku sobotniego ataku dwie osoby
zostały zabite a 12 osób rannych.
W wyniku wystrzelanych na Izrael rakiet trzech Izraelczyków zostało rannych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44834480

Theresa May: D. Trump powiedział mi aby pozwać UE
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/uk-44838028

Do 2016 wzrosła liczba ofiar powodzi w Japonii
źródło: IZ
https://iz.ru/767048/2018-07-15/do-216-chelovek-uvelichilos-chislo-zhertvnavodnenii-v-iaponii

Premier Haiti Jack Guy Lafontant poddał się do dymisji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-44836472

8 lipiec (niedziela) – 14 lipiec (sobota) 2018

14.VII
Roja potępiła akt terroru w Pakistanie
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zdjęcie: Global Look Press/Stringer

Rosja stanowczo potępiła akt terrorystyczny w pakistańskiej prowincji
Beludżystan w czasie przedwyborczego wiecu, w rezultacie którego zginęło co
najmnniej 128 ludzi

Poprzedniego dnia, 13 lipca, zamachowiec wysadził się w powietrze obok
miejsca gdzie odbywał się wiec. Wśród ofiar ataku znalazł się kandydat na
deputowanego prowincjonalnego organu ustawodawczego (Zgromadzenie
Beludżystanu) partii ludowej Beludżystanu Nawabzada Siradż Raizani.

źródło: IZ
https://iz.ru/766877/2018-07-14/rossiia-osudila-terakt-v-pakistane

D. Trump W Szkocji [ostatnia aktualizacja 14:02]
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/live/uk-44807972
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Kilkadziesiąt osób zostało rannych kiedy w jednym z samolotów linii Ryanair
doszło do utraty ciśnienia w kabinie pasażerskiej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-44832235

Ogromna góra lodowa zagraża grenlandzkiej wiosce

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-44831663
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13. VII
Komisja Europejska wyjaśniła incydent z Jean-Claude Junckerem na szczycie
NATO

Zdjęcie: IZ.RU
Oficjalny przedstawiciel Komisji Europejskiej Margaritis Schinas
skomentował incydent z przewodniczącym JEK Jean-Claude Junkrem na spotkaniu
na szczycie NATO w Brukseli

Wcześniej poinformowano, że szef Komisji Europejskiej podczas szczytu stał
niepewnie na nogach i o mało co nie przewrócił się na prezydenta Ukrainy P.
Poroszenko. Brytyjskie środki masowego przekazu podały, że Juncker mógł
znajdować się w stanie upojenia alkoholowego.
źródło: IZ
https://iz.ru/766541/2018-07-13/evrokomissiia-obiasnila-intcident-siunkerom-na-sammite-nato

TAJLANDIA: Akcja Ratunkowa w jaskini Rick Stanton powiedział, że nie czuje
się bohaterem
źródło: BBC

POLSKI PORTAL 1-31 lipiec 2018

34

nr 7 (64)

https://www.bbc.co.uk/news/uk-44819416

ROSJA: Kreml zareagował na list matki Sentsova do W. Putina
źródło: IZ
https://iz.ru/766490/2018-07-13/v-kremle-otreagirovali-na-pismo-materisentcova-s-prosboi-o-pomilovanii

12.VII
Donald Trup zadał pytanie o obecny plan Brexitu Wielkiej Brytanii „za czym
oni głosują"

Prezydent stanów Zjednoczonych powiedział „Brexit to Brexit" ale z Wielką
Brytanią jest inaczej kiedy ona „jest częściowo zależna od UE”.
„Może oni mówią o innych rzeczach" -kontynuował.
Jego komentarze w Brukseli pojawiły się przed jego wizytą w Wielkiej
Brytani po tym jak szczegóły Brexitu T. May zostały opublikowane
źródło: BBC
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https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44799469

D. Trump w Wielkiej Brytanii: Pompa i protesty kiedy wizyta wzmaga wojnę
kulturalną
ródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-44788849

D. Pieskov nazwał ataki na „Nord Stream 2" nierzetelną konkurencją
źródło: IZ
https://iz.ru/766095/2018-07-12/peskov-nazval-ataki-na-severnyi-potok-2nedobrosovestnoi-konkurentciei

11.VII
WIELKA BRYTNIA: Ofiara Novichoka Charlie Rowley rozmawia z Policją

Człowiek, który został otruty przez Novichok „przez krótką chwilę"
rozmawiał z policją próbując znaleźć źródło środka paralityczno-drgawkowy
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Charlie Rowley l.45 nie jest już w stanie krytycznym informuje Salisbury
District Hospital po tym jak w ciągu nocy "doszło do znaczącej poprawy"
jeśli chodzi o jego stan zdrowia.
Wydarzenie ma miejsce dzień po tym jak odzyskał przytomność
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44791374

D. Trump - NATO: Nowa wojna na słowa z A. Merkel

Amerykański prezydent skrytykował kanclerz Niemiec w związku z wpływem
Rosji oraz wydatkami na obronność w ramach przeznaczania środków na budżet
NATO
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44780489

Sekretarz NATO odpowiedział D. Trumpowi na pytanie co zrobić z gazociągiem
„Nord Stream 2"
źródło: IZ
https://iz.ru/765651/2018-07-11/gensek-nato-otvetil-trampu-na-prosbu-chtosdelat-s-severnym-potokom-2

J. Stoltenberg nie uważa przyłączenia Krymu jako powodu do izolacji Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/765668/2018-07-11/stoltenberg-ne-schitaet-prisoedineniekryma-povodom-dlia-izoliatcii-rossii

10.VII
TAJLANDIA: Akcja ratunkowa w jaskini
Wszystkich 12 chłopców oraz ich trenera uratowano z zatopionej jaskini w
północnej Tajlandii po 17 dniach spędzonych pod ziemią.
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Wszystkich zabrano do szpitala. chłopcy uratowani w niedzielę i
poniedziałek są w dobrej kondycji. Pozostali są badani.
Ocaleni chłopcy są trzymani w izolacji ze względu na ryzyko infekcji.
Władze informują, że wkrótce zobaczą się ze swoimi rodzinami
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/live/44755093

ROSJA: NA Kremlu oceniono wkład B. Johnsona w rozwój stosunków z Rosją
źródło: IZ
https://iz.ru/765268/2018-07-10/v-kremle-otcenili-vklad-dzhonsona-vrazvitie-otnoshenii-s-rossiei

WIELKA BRYTANIA: Nowy gabinet Teresy May spotkał się po raz pierwszy od
czasu kluczowych dymisji ministrów, który w związku ze strategią Brexitu
pozostaje w kryzysie
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źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44775197

9.VII
TAJLANDIA: Po uratowaniu ośmiu chłopców akcja została wstrzymana

Działania zmierzające do uratowania pozostałych czterech chłopców oraz ich
trenera uwięzionych w zalanych jaskiniach w północnej Tajlandii zostały
wstrzymane do dnia jutrzejszego.

W poniedziałek wyprowadzono na powierzchnię czterech chłopców co oznacza,
że dotychczas uratowano ośmiu członków drużyny Wild Boars. Wszyscy znajdują
się w szpitalu i są w "dobrym stanie".

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/44755093
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WIELKA BRYTANIA: Novichok: Po śmierci Dawn Sturgess wszczęto śledztwo w
prawie morderstwa

Para dotykała rękami skażony przedmiot, ale policja jak dotąd nie
zidentyfikował jeszcze źródła

Dawn Sturgess l. 44 zmarła w szpitalu w niedziele wieczorem po tym jak
zachorowała 30 czerwca
Charlie Rowley l. 45 po tym jk miał kontakt ze środkiem paralitycznodrgawkowym w Amesbury, pozostaje w stanie krytycznym w szpitalu.
Rzecznik Kremla Dmitry Peskov powiedział, że „Rosja jest głęboko poruszona"
w związku z incydentem ale wyjaśnił, że oskarżenia, że za tym stoi są
„absurdalne".

źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44760875
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UE potwierdziła zgodę na pomoc finansową dla Kijowa w wysokości 1 miliarda
euro
źródło: IZ
https://iz.ru/764839/2018-07-09/evrosoiuz-podtverdil-odobrenie-pomoshchikievu-na-1-mlrd-evro

8.VII
TAJLANDIA: Akcja ratunkowa w jaskinie: Czterech chłopców zostało
uratowanych, ale reszta musi poczekać

Po opuszczeniu otoczenia jaskini karetka jedzie do najbliższego szpitala
Czterej chłopcy zostali wyprowadzeni na powierzchnię
Misja zostanie wstrzymana na co najmniej 10 godzin gdyż obniżył sie poziom
tlenu w jaskini
Następny etap misji rozpocznie sie w poniedziałek mówi burmistrz
Rai.

Chiang

Nurkowi prowadzili chłopców przez ciemne korytarze i zatopione przejścia w
kierunku wylotu Tham Luang skąd najprawdopodobniej mogli przebyć ostatni
etap na własnych nogach.
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44757804

Powodzie w Japonii: Istnieje „wielkie niebezpieczeństwo" w związku z
rekordowymi opadami deszczu

Dziesiątki tysięcy ratowników, w tym żołnierzy biorą udział w misjach
poszukiwawczych

Część obszarów zachodniej Japonii została dotknięta niespotykanymi od lat
powodziami. Nie żyje ponad 60 osób i dziesiątki są uznawane za zaginione po
tym jak rzeki wystąpiły z brzegów w Hiroshimie i innych terenach.
Zarządzono ewakuację dwóch milionów osób.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44756369

Żona Romana Polańskiego francuska aktorka Emmanuelle Seigner nie zgodziła
się na propozycję zostania członkiem jury przyznającej Oscary po tym jak
wydalono z niej je męża
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-44754736

1 lipiec (niedziela) – 7 lipiec (sobota) 2018

7.VII
TAJLANDIA: Akcja ratunkowa w jaskini: Chłopcy w listach skierowanych do
rodziców proszą aby się nie martwić

Zdjęcie zamieszczone na FB pokazuje trenera wraz z chłopcami

Trener piłki, który zabrał chłopców do jaskinie przeprosił rodziców, ale ci
nie obwiniają go.
Zdaniem władz mają oni okno pogodowe, które potrwa do czterech dni zanim z
powodu deszczy akcja ratunkowa stanie się jeszcze trudniejsza.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44748924
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Powódź w Japonii: co najmniej 60 osób zginęło na skutek podtopień i osunięć
ziemi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44749847

KOREA PÓŁNOCNA: Stany Zjednoczone „jak gangsetrzy" wysuwają żądania w
sprawie denuklearyzacji

Pożegnanie Mikea Pompeo and Kim Yong-chol

Oświadczenie ze strony jednego z urzędników okazało się całkiem róznym od
tego, które przedstawił sekretarz stanu USA Mike Pompeo kilka godzin
wcześniej.
Jego zdaniem podczas dwudniowej wizyty w Pyongyang został uczyniony postęp.
To jego pierwsza wizyta od czasu szczytu pomiędzy D. Trumpem a Kim Jongunem w Singapurze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44751283
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6.VII
W Polsce wstrzymano loty samolotów typu MiG-29 po katastrofie lotniczej

zdjęcie: commons.wikimedia.org

Po katastrofie samolotu MiG- 29 w Polsce wstrzymane loty myśliwców.
Minister narodowej obrony Polski Mariusz Błaszczak oświadczył, że odbywa
się dochodzenie w tej sprawie.
Na miejsce tragedii przybyli eksperci celem zbadania okoliczności
katastrofy. „Wojskowa żandarmeria ochrania miejsce gdzie rozbił się
samolot" — oświadczył M. Błaszczak w czasie konferencji prasowej.
Samolot MiG- 29 rozbił się pod Pasłękiem w województwie warmińsko mazurskim. Pilot zdążył katapultować się, ale nie przeżył.
źródło: IZ
https://iz.ru/763916/2018-07-06/v-polshe-priostanovili-polety-mig-29-posleaviakatastrofy
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Tajlandia: Akcja ratunkowa w jaskini: Były wojskowy nurek zginął podczas
akcji dostarczania tlenu dla 12 chłopców oraz ich trenera uwięzionych w
zatopionej jaskini
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Powrót zajmuje 11 godzin

Saman Gunan stracił przytomność w drodze powrotnej z kompleksu jaskiń
Luang gdzie dostarczał zbiorniki z tlenem.

Tham

Chłopcy są już uwięzieni od prawie dwóch tygodni w komorze jaskini. Do tej
pory zespół tajskich oraz międzynarodowych nurków dostarczył im żywność,
tlen oraz zapewnił opiekę medyczną, ale panuje obawa, że poziom tlenu w
komorze spadł do 15% (normalnie stanowi 21% powietrza).
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44734385

WIELKA BRYTANIA: Trwają poszukiwania obiektu, w którym znajdował się
Novichok

Dawn Sturgess i Charlie Rowley zachorowali w sobotę w Amesbury

Policja w skafandrach
poszukują przedmiotu,
otruła się para: Dawn
krytycznym przebywają
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źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44733873

WIELKA BRYTANIA: Wpłacono kaucję za pielęgniarkę Lucy Letby, które została
zatrzymana w związku z podejrzeniem zamordowania ośmiu dzieci oraz próby
morderstwa kolejnych sześciu

Zdjęcie Lucy Letby z 2013 roku

Lucy Letby l.28 została aresztowana we wtorek po tym jak wyszło na jaw, ze
w Chester Hospital pomiędzy marcem roku 2015 a lipcem 2016 zmarło 17
noworodków.
Policja również bada 15 nie-śmiertelnych upadków przy oddziale noworodków
szpitala w tym okresie.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-merseyside-44736894
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Jaskinia w Tajlandii: Ratownicy walczą z czasem gdyż zbliża się por
deszczowa

Zespół ratunkowy niepokoi się tym co może sie zdarzyć kiedy rozpocznie się
okres monsunowy

Ratownicy chcą zdążyć przed porą mokrą aby uwolnić 12 chłopców oraz ich
trenera, którzy sa uwięzieni w zalanej jaskini.
Rozpoczęcie pory mokrej jest spodziewane w ciągu kilku dni co spowoduje
podniesienie poziomu wody zagrażając zalaniem miejsca gdzie schroniła się
grupa
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Schemat kompleksu jaskiń wraz z miejsce gdzie schronili się chłopcy wraz z
trenerem
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44720785

WIELKA BRYTANIA: Kobieta i mężczyzna znalezieni nieprzytomni w Amesbury
zostali otruci przez Novichok tę samą substancję, która dostała się do
organizmu byłego rosyjskiego szpiega S. Skripla i jego córki, informuje
policja
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-44719639

Na Kremlu wyrażono niepokój w związku z incydentem w Amsbury w Wielkiej
Brytanii
źródło: IZ
https://iz.ru/763450/2018-07-05/v-kremle-vyrazili-obespokoennostintcidentom-v-eimsberi

4.VII
Prezes Polskiego Sądu Najwyższego Malgorzata Gersdorf przybyła do pracy w
otoczeniu setek zwolenników odrzucając kontrowersyjną ustawę zmuszającą
kilkudziesięciu sędziów, którzy ukończyli 65 lat aby przeszli wcześniej na
emeryturę
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Zwolennicy Prezes SN zebrali się w środę

wokół gmachu SN

Małgorzatę Gersdorf l. 65 poinformowano, że jej kadencja jako prezesa SN
wygasa oraz wskazano imię jej zastepcy.
Ona sama nazwała reformę, która wymaga od sędziów którzy ukończyli 65 lat
„czystką”.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-44695235

D. Peskov krytykuję prognozy Bank of America przepowiadające nadejście
kryzysu
źródło: IZ
https://iz.ru/762951/2018-07-04/peskov-krizisnyi-prognoz-bank-america

WIELKA BRYTANIA: Pielęgniarka Lucy Letby aresztowana w związku z
podejrzeniem przyczynienia się do śmierci dzieci
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-merseyside-44709766
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HISZPANIA: W porcie Algeciras zatrzymano 10 osób podejrzanych o handel
kokainą na wielką skalę
źródło: EL PAIS
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/04/actualidad/1530690004_46134
0.html

3.VII
Ojciec premiera Polski nazwał irytującym wyburzenie radzieckich pomników

Zdjęcie:commons.wikimedia.org/Konrad Wereszczyński
Postanowienie władz Polski by demontować pomniki żołnierzy radzieckich,
którzy zginęli przy wyzwalaniu kraju, jest drażliwym i błędnym.
Taką opinię wyraził najstarszy poseł polskiego sejmu, ojciec obecnego
premiera Kornel Morawieckij, który głosował przeciw ustawie o
„dekomunizacji".
źródło: IZ
https://iz.ru/762575/2018-07-03/otetc-premera-polshi-nazval-melochnym-snossovetskikh-pamiatnikov
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Jaskinia w Tajlandii: „Zero ryzyka" które trzeba ponieść aby uratować
chłopców
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44692813

D. Peskov nazwał NATO dzieckiem epoki konfrontacji
źródło: IZ
https://iz.ru/762547/2018-07-03/peskov-nazval-nato-ditem-epokhikonfrontatcii

Mistrzostwa w piłce nożnej 2018: Japońska ośmiornica „jasnowidz", która
prawidłowo przepowiedziała wyniki drużyny Japonii został zabita i
przerobiona na sashimi
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-44696342

2.VII
Wybory w Meksyku: López Obrador obiecuje wprowadzenie znaczących reform po
swoim zwycięstwie
Były burmistrz Mexico City znany ze swoich inicjałów Amlo prawdopodobnie
wygrał uzyskując 53% głosów wyborców. Jest znany z krytyki stanów
Zjednoczonych. Z kolei prezydent D. Trump zarzuca mu nieodpowiednią
politykę handlową oraz związaną z emigrantami.
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Oficjalne szacunki głosów, które uzyskali kandydaci
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-44677829

ROSJA: Pozycję Estonii do kwestii budowy „Nord Stream 2” porównano do
szczekania mopsa na słonia
Politolog-amierykanista, profesor szkoły wyższej ekonomii Aleksander
Domrin, komentując dla portalu iz.ru próbę MSZ Estonii zatrzymania budowy
gazociągu „Nord Stream – 2”, porównał oświadczenie przedstawiciela
nadbałtyckiego państwa z mopsem ujadającym na słonia.
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źródło: TASS/DPA/Stefan Sauer

źródło: IZ
https://iz.ru/762088/2018-07-02/pozitciiu-estonii-po-severnomu-potoku-2sravnili-s-laem-moski

Na Kremlu wykluczono możliwość omawiania statusu Krymu podczas spotkaniu na
szczycie Federacja Rosyjska-USA
źródło: BBC
https://iz.ru/762111/2018-07-02/v-kremle-otvergli-vozmozhnost-obsuzhdeniiastatusa-kryma-na-sammite-rf-ssha

Kwestia ceł podczas Brexitu „będzie najlepsza dla Wielkiej Brytanii i UE
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44671507
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1.VII

Wybory w Meksyku: Punkty wyborcze otwarto po kampanii nacechowanej przemocą

Jedna z głosujących kobiet w prowincji Oaxaca

Od momentu rozpoczęcia kampanii we wrześniu zabito pond 130 kandydatów i
innych osób
Głównym z kandydatów jest lewicowy był burmistrz Mexico City Andres Manuel
Lopez Obrador, l.64, który obiecuje ograniczenie korupcji. chciałby
doprowadzić do usunięcia dwóch partii, które rządzą krajem od ponad wieku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-44671462

TAJLANDIA: Nurkowie nie ustają
chłopców z drużyny piłkarskiej
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Nurkowie uważają, że znajdują się około trzech kilometrów od miejsca gdzie
są chłopcy
Zespół nurków z marynarki wojennej dostał do zatopionej jaskini w pn
Tajlandii gdzie 12 chłopców wraz ze swoim trenerem są uwięzieni od ponad
tygodnia
Pomogła im w tym opadająca woda wewnątrz jaskini, w planach jest dalsze jej
wypompowanie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-44672492

WIELKA BRYTANIA: Od czwartku płoną wrzosowiska w Winter Hilll w hrabstwie
Lancashire
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-lancashire-44668915/winter-hillfire-footage-shows-scale-of-blaze

POLSKI PORTAL 1-31 lipiec 2018

59

nr 7 (64)

