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10 Katastrofa irańskiego samolotu: zginęło 66 osób
8

Ofensywa w Afrin: Turcja ostrzega Syrię

7

UE przegłosowała przedłużenie sankcji w stosunku do Rosji

6

Wojna w Syrii: Bombardowanie wschodniej Ghouty

5

Dlaczego ludzie opuszczają media społecznościowe

3

Chiny proponują Xi Jinpingowi wydłużenie prezydentury

2

Toys R Us w Wielkiej Brytanii został objęty nadzorem sądowym
22 luty (czwartek) – 28 luty (środa) 2018

28.II
Ławrow: USA przygotowują kraje Europy do użycia broni jądrowej przeciwko FR
źródło: IZ
https://iz.ru/714502/2018-02-28/lavrov-ssha-gotoviat-strany-evropy-kprimeneniiu-iadernogo-oruzhiia-protiv-rf

Toys R Us w Wielkiej Brytanii został objęty nadzorem sądowym
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-43225248

Maplin upadnie ponieważ rozmowy związane z ratowaniem firmy kończą się
niepowodzeniem
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-43223175
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27.II
Wojna w Syrii: Pomimo pierwszego wstrzymania ognia na pięć godzin trwa
ostrzał i bombardowania
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43208705

Zdaniem krytyka wydłużenie rządów Xi Jinpinga byłoby farsą
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-43212839

26.II
WIELKA BRYTANIA: Wybuch w Leicester - zginęło pięć osób
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-43195160

ROSJA: Aresztowano mężczyznę podejrzanego o próbę dokonania zamachu
terrorystycznego w Petersburgu
źródło: IZ
https://iz.ru/713616/2018-02-26/zaderzhannogo-za-podgotovku-terakta-vpeterburge-muzhchinu-arestovali

25.II
Chiny proponują Xi Jinping

wydłużenie prezydentury po 2023 roku

źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-43188739

Na Kremlu dyskutowano o rozmowie Putina z Merkel i Macronem
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źródło: IZ
https://iz.ru/713251/2018-02-25/v-kremle-rasskazali-o-razgovore-putina-smerkel-i-makronom

Korea Północna chce odbyć rozmowy ze stanami Zjednoczonymi informuje Korea
Południowa
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-43189691

Sergiej Akseniew rozmawiał o sposobie na poprawę stosunków z Ukrainą
źródło: IZ
https://iz.ru/713267/2018-02-25/glava-kryma-nazval-sposob-naladitotnosheniia-s-ukrainoi

Na atak serca w wieku 54 lat zmarła supergwiazda Bollywood Sridevi
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-43186118

24.II
Wojna w Syrii: Rada Bezpieczeństwa ONZ aprobuje 30-dniowy rozejm
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43183903

Strzelanina na Florydzie: Amerykańskie linie lotnicze łączą się z innymi
firmami przeciwko związkom z the National Rifle Association
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źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43181337

Dlaczego ludzie wybierają opuszczenie mediów społecznościowych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/ideas/videos/why-people-are-choosing-to-quit-socialmedia/p05y8m4l

23.II
Wojna w Syrii: Rada Bezpieczeństwa próbuje doprowadzić do przerwania ognia
po tym jak będąca w rekach rebeliantów Ghouta jest bombardowana szósty
dzień
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43155105

Stany zjednoczone mają nałożyć „największe do tej pory" sankcje na Koreę
Północną
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43173487

Strzelanina w szkole na Florydzie: Uzbrojony oficer „nie przeciwstawił się
zabójcy"
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43164634
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22.II
Wojna w Syrii: Nowe bombardowania w zajętym przez rebeliantów wschodniej
Ghoucie
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43155105

Badanie opinii publicznej pokazało stosunek Ukraińców do kwestii wstąpienia
do UE i NATO
źródło: IZ
https://iz.ru/712135/2018-02-22/opros-pokazal-otnoshenie-ukraintcev-kvstupleniiu-v-es-i-nato

Wskaźniki emigracji: Najwyższa liczba mieszkańców pochodzących z UE
opuszcza Wielką Brytanię od dekady
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43154308

Najdłuższy szklany most na świecie jest dziennie odwiedzany przez tysiące
ludzi
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/av/world-asia-43158243/world-s-longest-glassbridge-visited-by-thousands-daily

15 luty (czwartek) – 21 luty (środa) 2018

21.II
Wojna w Syrii: Bombardowanie wschodniej Ghouty - tragiczne w skutkach
źródło: BBC
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http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43136831

Lawrov skomentował podpisanie prze Kijów ustawy o reintegracji Donbasu
źródło: IZ
https://iz.ru/711672/2018-02-21/lavrov-prokommentiroval-podpisanie-kievomzakona-o-reintegratcii-donbassa

Nigeria kryzys związany z Boko Haram: Po ataku na szkołę nie odnaleziono
100 uczennic
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-africa-43122095

Uczniowie, którzy przeżyli atak na szkołę na Florydzie domagają się ścisłej
kontroli związanej ze sprzedażą broni
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43138544

Posłowie Parlamentu UE przegłosowali przedłużenie sankcji w stosunku do
Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/711648/2018-02-21/posly-es-soglasovali-prodlenie-sanktciiprotiv-rossii

20.II
Wojna w Syrii: Prorządowe siły zajęły pozostające w rękach Kurdów Afrin
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źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43131600

Wielka Brytania po Brexicie nie będzie jak rzeczywistość przedstawiana w
filmach Mad Max - mówi David Davis
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43120277

Skandal w związku z Oxfan na Haiti: tysiące darczyńców odmawiają
przekazywania środków na konto fundacji
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43121833

Sąd skazał kierowcę Mercedesa sprawcy śmiertelnego potrącenia na dwa lata
kolonii karnej
źródło: IZ
https://iz.ru/711146/2018-02-20/sud-prigovoril-voditelia-mersedesa-ubiitcyk-dvum-godam-koloni

19.II
Ofensywa w Afrin: Turcja ostrzega Syrię przeciwko pomaganiu Kurdom
Turcja ostrzegła rząd w Syrii aby wstrzymać się z pomocą oddziałom Kurdów,
którzy walczą przeciwko tureckim siłom w północnej Syrii
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Terytoria kontrolowane przez różne ugrupowania na terenie Syrii

Wicepremier Bekir Bozdag powiedział, że tureckie operacje wojskowe będą
kontynuowane zgodnie z planem i jeśli oddziały syryjskie zaangażują się w
walkę to może dojść do „katastrofy".
Uprzednio syryjskie media podały, ze armia Syrii może pomóc Kurdom w
obronie rejonie Afrin.
Kurdyjscy bojownicy z YPG zaprzeczają, że zawarli porozumienie z
Damaszkiem.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43107013

Kradzież fragmentu pochodzącego z wojownika chińskiej Armii Terrckotty:
Chiny wyraziły swój gniew w związku z aktem wandalizmu
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źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-43109139

Szef fabryki Roshen w Ukrainie oświadczył, że nie jest gotowy do sprzedaży
jej aktywów Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/710724/2018-02-19/glava-roshen-zaiavil-o-gotovnosti-sgnoitfabriku-v-rossii

18.II
Strzelanina w szkole na Florydzie: Uczniowie wezmą udział w marszu w
Waszyngtonie
Młodzi ludzie, którzy ocaleli podczas strzelaniny w szkole na Florydzie
zapowiedzieli zorganizowanie marszu narodowego w Waszyngtonie, aby żądać
podjęcia kroków politycznych w sprawie wprowadzenia kontroli dotyczącej
posiadania broni.
Organizatorzy poinformowali amerykańskie media, że są zdeterminowani aby
strzelanina do której doszło we środę stała się punktem zwrotnym w
narodowej debacie.
Atak w wyniku, którego zginęło 17 uczniów oraz członków personelu szkoły
był najkrwawszym od 2012 roku
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43105701

Katastrofa irańskiego samolotu: Prawdopodobnie wszystkie 66 osób, które
znajdowały sie na pokładzie zginęły
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Linie lotnicze Aseman są wyposażone w samoloty typu ATR 72-500

Samolot The Aseman Airlines podczas lotu z Teheranu w kierunku miasta Yasuj
(pd-wsch) spadł w pobliżu miasta Semirom w prowincji Isfahan.
Na pokładzie był 60 pasażerów, dwóch ochroniarzy, dwóch członków linii
lotniczych oraz dwóch pilotów
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43103192

Ukraiński nacjonaliści znowu trafili na budynek Rossotrudniczestwa w
Kijowie
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źródło: zdjęcie Global Look Press/ZUMA

Ukraiński nacjonaliści zniszczyli biuro Kasy oszczędności Rosji w centrum
Kijowa a także rzucili cęgłe w okno biura. Stłukli okna i uszkodzili
drzwi, pooddaje TASS.
(Rossotrudniczestwo - Federalna Agencja ds. Wspólnoty Niepodległych Państw,
Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej
- wyspecjalizowana agencja podległa rosyjskiemu MSZ).
Policja nie interweniowała. Napastnicy byli członkami nacjonalistycznego
grupowania « Organizacja ukraiński nacjonalistów » (OUN, która jest
zakazana w Rosji.)
źródło: IZ
https://iz.ru/710323/2018-02-18/ukrainskie-natcionalisty-snova-napali-nazdanie-rossotrudnichestva-v-kieve

Liczba ofiar strzelaniny w dagestańskim Kizlar wzrosła do pięciu - ogień do
parafian kościoła w Dagestanie otworzył 22-letni miejscowy mieszkaniec
źródło: IZ
https://iz.ru/710359/2018-02-18/chislo-zhertv-strelby-v-dagestanskomkizliare-vozroslo-do-piati
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Premier Izraela B. Netanyahu zaatakował Iran podczas konferencji
bezpieczeństwa w Monachium mówiąc, że jest on „największym zagrożeniem dla
naszego świata"
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43104027

17.II
Na terenie Wielkiej Brytanii i Walii zanotowano wstrząsy o sile 4.4
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/uk-43097113

Dochodzenie Rosja-Trump: Rosyjski minister spraw zagranicznych zaprzecza
oskarżeniom FBI
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43095881

P. Poroszenko określił warunki dialogu z Rosją
źródło: IZ
https://iz.ru/710043/2018-02-17/poroshenko-nazval-usloviia-dialoga-srossiei

16.II
STANY ZJEDNOCZONE: Strzelanina w szkole: Nikolas Cruz składa zeznania
policji
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Nastolatek oskarżony o zastrzelenie 17 osób w tym 14 uczniów w szkole
średniej w środę przyznał się do udziału w strzelaninie, informuje policja
Nicolas Cruz, l.19 powiedział, że po przybyciu na campus zaczął strzelać do
uczniów po czym porzucił broń i uciekł, czytamy w dokumentach sądowych.
Przed sądem został oskarżony o dokonanie 17 zabójstw z premedytacją.
Po strzelaninie udało mu się niepostrzeżenie uciec przedostając się do
budynku Walmart a następnie McDonald gdzie ostatecznie został odkryty przez
policję i aresztowany godzinę po przeprowadzeniu ataku.
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-43081361

Dochodzenie Rosja-Trump: Rosjanie oskarżeni w związku z udziałem w wyborach
w 2016 roku
Na skutek śledztwa prowadzonego przez FBI oskarżono 13 Rosjan.
Co mówi akt oskarżenia?
Zgodnie z nim grupa Rosjan:
- występowała jako Amerykanie i otworzyła konta bankowe na ich nazwisko,
- finansowała reklamy polityczne,
- wykupiła miejsce na serwerach amerykańskich aby ukryć związek z Rosją,
- organizowała i promowała wiece wyborcze na terenie stanów Zjednoczonych,
- Umieszczała polityczne posty na profilach w mediach społecznościowych,
- promowała informacje mającą na celu dyskredytowanie Hillary Clinton
- operowała posiadając budżet

w wysokości 1,25 miliona dolarów

źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43092085

Marynarka wojenny Federacji Rosyjskiej w ciągu najbliższych lat dostanie 11
atomowych łodzi podwodnych
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zdjęcie źródło: RIA Novosti

Rosyjska flota wojenna dostanie w najbliższych latach otrzyma 11 atomowych
łodzi podwodnych. Poinformował o tym głównodowodzący marynarki wojennej FR
Władimir Korolow.
„W różnych stadiach budowy znajduje się sześć atomowych łodzi podwodnych z
projektu „Jasien" i pięć atomowych okrętów rakietowych „Boriej-A" —
cytuje Korolowa gazeta „Krasnaja Zwiezda "
źródło: IZ
https://iz.ru/709542/2018-02-16/vmf-rf-poluchit-v-blizhaishie-gody-11atomnykh-podvodnykh-lodok

15.II
STANY ZJEDNOCZONE: Strzelanina na Florydzie: Co najmniej 17 osób zginęło
podczas ataku na szkołę średnią
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-43066226

Środki masowego przekazu: Niemcy nie mają wystarczającej liczby czołgów do
operacji NATO
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źródło: IZ
https://iz.ru/709211/2018-02-15/smi-germanii-ne-khvataet-tankov-dliauchastiia-v-operatciiakh-nato

Żołnierze ochrony pogranicza Krymu wzmocnili ochronę na granicy z Ukrainą
źródło: IZ
https://iz.ru/709163/2018-02-15/pogranichniki-kryma-usilili-okhranu-nagranitce-s-ukrainoi

Uczestnicy pieszych wędrówek powinni uważać na magnesy znajdujące się w
odzieży, gdyż te mogą zaburzyć nawigację np. w kompasach
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-43063365

8 luty (czwartek) – 14 luty (środa) 2018

14.II
Były prezydent Gruzji M. Saakszwili złożył pozew w związku ze swoją
deportacją z Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/708740/2018-02-14/saakashvili-obratilsia-v-sud-ukrainy-iz-zadeportatci

STANY ZJEDNOCZONE: Policja poszukuje „głównego sprawcy" strzelaniny w
szkole w Parkland na Florydzie
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43066226
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Ukraiński premier poskarżył się na ogromne długi kraju
źródło: IZ
https://iz.ru/708763/2018-02-14/ukrainskii-premer-pozhalovalsia-naogromnye-dolgi-strany

W wieku 83 lat umarł duński książę Henrik, który chciał zostać królem
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-43054758

13.II
Katastrofa rosyjskiego samolotu:
czujniki prędkości

Przyczyną „mógł być" lód pokrywający

Setki ludzi zaangażowały się w przeszukiwanie miejsca katastrofy
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Oblodzone czujniki prędkości mogły spowodować rozbicie się rosyjskiego
samolotu w pobliżu Moskwy, na którego pokładzie było 171 ludzi, informują
śledczy.
Urządzenia mogły podać pilotom złe dane na temat prędkości poinformowała
rosyjska Państwowa Komisja ds. Lotów (Interstate Aviation Committee).
Samolot należący do The Saratov Airlines rozbił się w niedzielę kilka minut
po starcie z moskiewskiego lotniska Domodedovo.
Na miejscu katastrofy znaleziono ponad 1400 szczątków ciał oraz setki
fragmentów samolotu.
Są zbierane próbki DNA od krewnych ofiar jak część procesu
identyfikacyjnego 65 członków załogi w tym dziecka, dwójki nastolatków oraz
sześciu członków załogi.
Samolot Antonov An-148 leciał do miejscowości Orsk na Uralu i utracił
kontakt z kontrola lotu o 14:27 bez podania informacji o
niebezpieczeństwie.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-43048921

Premier Izraela powinien „zostać oskarżony o korupcję"

W ubiegłym miesiącu policja przesłuchiwała B. Netanyahu w związku z
podejrzeniem o korupcję
Policja Izraela rekomenduje, aby postawić premierowi zarzut korupcji
czytamy w raporcie mediów
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Premier odniósł się do sprawy mówiąc: „Nic się nie wydarzy ponieważ nic
było".
Izraelskie media informują, że policja potwierdzi, że istnieją
wystarczające dowody aby uznać B. Netanyahu za winnego korupcji oraz
sprzeniewierzenie się w dwóch odrębnych sprawach.
W jednym z przypadków istniej podejrzenie, że premier poprosił wydawcę
izraelskiej gazety: Yediot Aharonot o opublikowanie pozytywnego materiału w
zamian za pomoc we wstrzymaniu ukazania się konkurencyjnego tekstu.
Zdaniem izraelskich mediów wydawcy f Yediot Aharonot - Arnon Może również
zostaną postawione zarzuty.
W drugim przypadku jest podejrzenie, że premier od 2009 roku dostał ponad
100 000 dolarów w formie prezentów od holywodzkiego biznesmena Arnon
Milchan oraz innych osób.
The Jerusalem Post informuje, że prezenty w tym szampan i cygara zostały
wręzone w zamian za pomoc dla A. Milchana w uzyskaniu amerykańskiej wizy.
źródło: BBC, EL PAIS
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43051249
https://elpais.com/internacional/2018/02/13/actualidad/1518549678_483986.ht
ml

Saakaszwili wezwał UE do walki prezydentem Ukrainy P. Poroszenko
źródło: IZ
https://iz.ru/708222/2018-02-13/saakashvili-prizval-es-borotsia-sporoshenko

Kosmiczny statek transportowy Progress MC-08 wzniósł się na pośrednią
orbitę ziemską
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Zdjęcie żródło: roscosmos.ru
„Progress MC-08" ma dostarczyć na międzynarodową stację kosmiczną 1390 kg
zapasów, 890 kg paliwa, 420 kg wody i 46 kg tlenu w butlach
źródło: IZ
https://iz.ru/708176/2018-02-13/gruzovoi-korabl-progress-ms-08-vyshel-napromezhutochnuiu-orbitu

Brytyjski rząd przedstawił oprogramowanie, które ma dokładnie wykrywać w
internecie treści propagujące dżihad (wojnę za wiarę) i Inn treści
ekstremistyczne oraz blokować je
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/technology-43037899

12.II
W Londynie w pobliżu Tamizy znaleziono bombę z II wojny światowej
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Odloty samolotów zostały wstrzymane
Operacja usunięcia 500 kg bomby z II wojny światowej spowodowała, że
lotnisko w Londynie będzie zamknięte przez noc.
Lotnisko było zamknięte przez cały dzień a loty zostały odwołane co
dotknęło około 16 000 pasażerów.
Bomba został znaleziona w porcie George V Dock w niedzielę podczas
planowanych robót prze wschodniej części lotniska.
Pomiędzy wrześniem 1940 roku a majem 1941 roku Niemcy zrzuciły około 24
tysiące materiałów wybuchowych na Londyn ale zdaniem historyków 10% spośród
zrzuconych bomb nie wybuchła
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-43027472

Ukraińskie służby bezpieczeństwa zatrzymały M. Saakashviliego byłego
prezydenta Gruzji i byłego gubernatora odeskiego obwodu Ukrainy w
kijewskiej restauracji
źródło: IZ
https://iz.ru/707852/2018-02-12/ukrainskie-siloviki-zaderzhali-saakashviliv-kievskom-restorane
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Prezydent Ukrainy P.Poroszenko skrytykował propozycje Niemców o zniesieniu
sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej
https://iz.ru/707862/2018-02-12/poroshenko-raskritikoval-predlozheniianemtcev-ob-otmene-sanktcii-protiv-rf

11.II
Rosyjski samolot z 71 osobami na pokładzie rozbił sie po starcie z
moskiewskiego lotniska
źródło: IZ, BBC, EL PAIS
https://iz.ru/707396/aleksandr-sidorov-evgeniia-priemskaia/padenie-vramenskom
http://www.bbc.com/news/world-europe-43024235
https://elpais.com/internacional/2018/02/11/actualidad/1518352334_795058.ht
ml

Donald Trump ostrzega Izrael, że prowadzenie akcji osadniczej „skomplikuje"
proces pokojowy
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43025705

STANY ZJEDNOCZONE: W wyniku rozbicia się turystycznego helikoptera w
Wielkim Kanionie zginęły trzy osoby
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43022040

10.II
Olimpiada Zimowa 2018: Korea Północna zaprasza prezydenta Korei Południowej
do Pyongyangu
Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un zaprosił prezydenta Moon Jae-in do
Pyongyangu
Byłby to pierwszy szczyt od ponad dekady pomiędzy przywódcami obu krajów.
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Podpisane ręcznie zaproszenie zostało przekazane przez wpływową siostrę
przywódcy Korei Północnej Kim Yo-jong podczas spotkania w pałacu
prezydenckim w Seulu podczas otwarcia Olimpiady.

Podczas ceremonii otwarcia Kim Yo-jong zajmowała miejsce obok
amerykańskiego wiceprezydenta Mike Pence'a
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-43014269

Izraelski atak przeciwko Syrii jest „największy od 1982 roku"
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Smugi po pociskach wystrzelonych przez działa przeciwlotnicze na syryjsko izraelskiej granicy na Wzgórzach Golan
Wojsko izraelski informuje, że na skutek obrony syryjskiej poniosło
największe zniszczenia po tym jak jeden z ich myśliwców został zestrzelony
w czasie nalotu na pozycje syryjskie. Odpowiedź była „największym atakiem"
przeciwko Syrii od czasu wojny libańskiej w 1982 roku , powiedział starszy
generał izraelskich sił powietrznych Tomer Bar.
Myśliwiec F-16 został trafiony podczas operacji, która była następstwem
wystrzelania irańskiego drona nad terytorium Izraela, informują
przedstawiciele Izraela.
Dwaj piloci bezpiecznie katapultowali się z samolotu zanim ten rozbił się w
północnej części Izraela.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43019682

Zespół zawodniczek z Północnej i Południowej Korei grając wspólnie w jednej
drużynie hokejowej wystąpił w pierwszym dniu zawodów na Olimpiadzie zimowej
w Pyeongchang
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Drużyna przegrała z 0:8 z brązowymi medalistami z 2014 roku ze Szwajcarii
Połączona drużyna złożona z zawodniczek obu krajów mogła zagrać wspólnie
na skutek porozumienia Korei Północnej i Południowej a w ceremonii otwarcia
sportowcy z obu krajów maszerowali razem.
Grę drużyny obserwowali m.in. przewodniczący Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego Thomas Bach, prezydent Korei Południowej Moon Jae-in, oraz
Kim Yo Jong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Jong Una.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/sport/winter-olympics/43017297

W Ankarze aresztowano 17 członków organizacji
Według dowództwa sił bezpieczeństwa, zatrzymani planowali dokonanie aktów
terrorystycznych na terytorium Turcji.
Wcześniej w sobotę

w stolicy Afganistanu Kabulu zatrzymano osiem osób.

źródło: IZ
https://iz.ru/707087/2018-02-10/17-boevikov-ig-obezvrezheny-i-arestovany-vankare
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9.II
KOREA POŁUDNIOWA: Otwarcie 23 olimpiady zimowej w Pyeongchang
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/sport/live/winter-olympics/42433318

Dwóch islamistów pochodzących z Wielkiej Brytanii walczących w szeregach
Państwa Islamskiego powinno zostać osądzonych
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43003248

Rosyjscy sportowcy wzięli udział w ceremonii otwarcia Olimpiady zimowej w
neutralnych barwach
źródło: IZ
https://iz.ru/706581/2018-02-09/sportsmeny-rf-vyshli-na-parad-vo-vremiaotkrytiia-olimpiady-2018

8.II
Wygląda pięknie, aby oddać życie. Młode, porwane kobiety w Nigerii, które
są posyłane w tłum ludzi, aby następnie jako samobójczyni zdetonować
ładunek wybuchowy
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/resources/idtsh/made_up_to_look_beautiful_sent_ou
t_to_die

Minister spraw zagranicznych S. Ławrow nazwał fatalnymi próby izolowania
Federacji Rosyjskiej przez USA
źródło: IZ
https://iz.ru/706155/2018-02-08/lavrov-nazyval-provalnymi-popytkiizolirovat-rf
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Bank Anglii wskazał, że tempo wzrostu stopy procentowej może przyspieszać
jeśli gospodarka pozostanie stabilna
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-42986729

1 luty (czwartek) – 7 luty (środa) 2018

7.II
Rozmowy w Niemczech w sprawie utworzenia koalicji: ostatecznie kanclerz
Angela Merkel uzgodniła kwestie dotyczące porozumienia konserwatywnych
CDU/CSU z centro-lewicowym SPD
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42973419

Na Ukrainie opublikowano nowe dokumenty wyjaśniające wycofanie się wojsk z
Krymu
źródło: BBC
https://iz.ru/705530/2018-02-07/na-ukraine-obnarodovali-novye-dokumenty-obegstve-vsu-iz-kryma

Rakieta Elona Muska Falcon Heavy miała udany start
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Masa ładunku, który rakieta może zabrać w porównaniu do innych jednostek
Przedsiębiorca Elon Musk przeprowadził udane wystrzelenie rakiety z Centrum
Kosmicznego Kennedy na Florydzie.
Wraz ze swoim debiutem Falcon Heavy stał się rakietą o największej nośności
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-42969020

Człowiek z Cheddar: DNA pokazuje, że przodkowie Brytyjczyków mieli ciemną
skórę
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Profesor Chris Stringe badał DNA człowieka z Cheddar przez 40 lat - ale był
zaskoczony rekonstrukcją braci Kennis
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-42939192

6.II
Ciało zabitego w Syrii pilota Su- 25 Romana Filipowa zostało dostarczone na
podmoskiewskie lotnisko Czkałowskij
źródło: IZ
https://iz.ru/705076/2018-02-06/smi-soobshchili-o-dostavke-tela-pilotasbitogo-su-25-v-rossiiu

Ogromna rakieta Elona Muska jest gotowa do startu
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-42950957
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Były szef rządu Dagestanu Gamidow odrzucił

oskarżenia w sprawie kradzieży

źródło: IZ
https://iz.ru/705059/2018-02-06/eks-glava-pravitelstva-dagestana-gamidovotverg-obvineniia-v-khishcheniiakh

5.II
Rosyjski pilot zestrzelonego myśliwca „wyciągnął zawleczkę granatu" aby nie
zostać schwytanym w syryjskim Idlib
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/<br>news/world-middle-east-42944357

Zatrzymanych dagestańskich urzędników przekazano Moskwie
źródło: IZ
https://iz.ru/<br>704605/2018-02-05/zaderzhannykh-dagestanskikhchinovnikov-dostavili-v-moskvu

WIELKA BRYTANIA: Sprawa Lauri Love: Podejrzany o hackerstwo wygrał w
procesie apelacyjnym
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/<br>news/uk-england-42946540

Fentanyl: Lek przeciwbólowy zabił mojego syna, mówi matka
źródło: BBC
http://www.bbc.com/<br>news/uk-42920954

4.II
Co najmniej 140 000 Greków wyszło na ulice Aten w proteście przeciwko
trwającym dekadę sporem w związku z nazwą Macedonia
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Protestujący zgromadzili się na placu Syntagma w Atenach
Wielu Greków sprzeciwia się krajowi o tej samej nazwie określającego się
jako Macedonia tłumacząc, że nazwa dotyczy kwestii terytorialnych
północnego regionu Grecji- Macedonii. Protestujący nie zgadzają się z
propozycją rządową, która ma rozwiązać problem.
Wśród protestujących był Mikis Theodorakis, kompozytor l. 92.
Demonstranci nieśli greckie flagi i skandując: „Ręce precz od Macedonii"
oraz „Macedonia jest grecka".
Spór istnieje odkąd Macedonia uzyskała niepodległość od Jugosławii w 1991
roku i kandyduje do członkowstwa w NATO i UE.
Lewicowy rząd Grecji Syriza tłumaczy, że na przeszkodzie stoi kwestia
dyplomatyczna i proponuje złożona nazwę dla kraju w której znajdzie się
słowo Macedonia ale nie będzie się kojarzyć z regionem w Grecji.
Macedonia argumentuje, że jej obywatele wywodzą się od starożytnego
królestwa Macedon, którego władcą był Aleksander Wielki i nazwa "Macedonia"
jest zatem uzasadnioną opcją.
Wśród organizacji takich jak ONZ kraj jest oficjalnie znany pod nazwą
Former Yugoslav Republic of Macedonia (Była Jugosłowiańska Republika
Macedonii). Natomiast sam rząd określa ją jako po prostu Republika
Macedonii.
Proponowana nazwa Republic of Macedonia-Skopje została zaakceptowana przez
Grecję ale odrzucona przez samą Macedonię.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42937889
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Turcja zagroziła USA atakiem na siły kurdyjskie w północnej Syrii
Siły powietrzne Turcji mogą zaatakować kurdyjskie oddziały „Sił ludowej
samoobrony" (SNS). O tym zawiadomił wicepremier Turcji Biekir Bozdag.
Zaznaczył, że w przypadku, gdy kurdyjskie oddziały nie porzucą syryjskiego
Manbidż, siły tureckiego wojska wejdą do miasta. Ich celem będą także
amerykańscy sojusznicy - Kurdowie.źródło: IZ
https://iz.ru/704186/2018-02-04/turtciia-prigrozila-ssha-ob-udarakh-popereodetym-amerikanskim-soldatam

STANY ZJEDNOCZONE: W wyniku wypadku pociągu w Amtrak w Karolinie
Południowej zginęły dwie osoby
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42935764

Rekordowe opady śniegu w Moskwie
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42939644

3.II
Rosyjski myśliwiec zestrzelony w syryjskiej prowincji Idlib
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Na przedstawionym zdjęciu ma znajdować się wrak samolotu Sukhoi-25 (źródło:
AFP)
Rosyjski myśliwiec Sukhoi-25
się w rękach rebeliantów

został zestrzelony w prowincji znajdujacej

Rosyjski minister obrony katapultował się nad terenem znajdującym się pod
kontrolą dzihadystów z ruchu Hayat Tahrir al-Sham.
Chociaż przetrwał zestrzelenie to został zabity po wylądowaniu - dodał.
Ugrupowanie Hayat Tahrir al-Sham poprzedni powiązanę z Al-Kajdą przyznało
się do zestrzelanie samolotu.
Rząd Syrii wspierany przez rosyjski siły lotnicze w grudniu rozpoczął dużą
ofensywę przeciwko rebeliantom w prowincji Idlib.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42932616

Prawo związane z Holocaustem okazuje się być tępym instrumentem przeciwko
polskiej przeszłości pisze Joel Gunter z BBC
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Nazistowski żołnierz SS robie przegląd wśród pracowników żydowskich w
Gettcie Warszawskim w 1943 roku
W 2012 roku Barack Obama popełnił gafę która doprowadziła do małego
dyplomatycznego kryzysu - kiedy odniósł się do "polskich" a nie
„nazistowskich" obozów śmierci w czasie II wojny światowej.
Dla Polaków było to bolesne faux-pas. Kraj przez lata sprzeciwał się
„Polskim obozom śmierci" tłumacząc, że wprowadza to niezrozumienie odnośnie
nazistowskich obozów budowanych na terenie państwa podczas okupacji.
Prezydent Obama szybko przeprosił i wysłanie osobistego listu do ówczesnego
prezydenta B. Komorowskiego zatuszowało powstanie dyplomatycznego
konfliktu.
Ale teraz po nowelizacji ustawy przyjętej przez niższą izbę parlamentu w
tym tygodniu, ktoś używający podobnego języka w przyszłości może zostać
ukarany. Zaproponowana przez rządzące ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości
ustawa uznaje za przestępstwo oskarżanie Polaków jako będących współwinnymi
Holocaustu i skutkuje wyrokiem do trzech lat pozbawienia wolności.
Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że ustawę podpisze „Nie było udziału
Polski albo Polaków jako narodu w Holokauście" - powiedział w poniedziałek.
Panuje powszechna zgoda pomiędzy historykami, że niektórzy Polacy
uczestniczyli w Holokauście przez denucjację, nawet morderstwa polskich
Żydów. Ale nie ma zgody czy te akty przyczyniały się do Polskiego udziału
co widać w zróżnicowanej historycznej debacie, która Polski rząd chce
poddać legislacji.[...]
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42920934
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Włoska Policja aresztował napastnika podejrzanego o ostrzelanie z jadącego
samochodu afrykańskich emigrantów
Co najmniej sześć osób zostało rannych w centrum miasta Macerata.

Podejrzany znany jako Luca Traini l.28 w momencie zatrzymania miał wokół
szyi owiniętą flagę Włoch.
Luca Traini brał wcześniej udział w regionalnych wyborach głosując za
opowiadającym się przeciwko emigrantom ugrupowaniu Northern League (Liga
Północna) i w momencie zatrzymaniu wykonał faszystowskie pozdrowienie.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42930749

Obawa przed sczepieniami przeciwko chorobie denga na Filipinach spowodowały
duże luki w ilości osób nie poddanych prewencyjnym sczepieniom, informują
władze
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42929255
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2.II
Kryzys związany z emigrantami: utonęło około dziewięćdziesiąt osób po tym
jak wywróciła się łódź u wybrzeży Libii
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-42915867

Theresa May pod presją w związku z Brexitem
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-42915261

Była ukraińska fabryka przeszła na własność Rosji
źródło:IZ
https://iz.ru/703404/2018-02-02/byvshii-zavod-poroshenko-pereshel-vrossiiskuiu-sobstvennost

1.II
Kopalnia złota w Republice Południowej Afryki: Około 950 górników jest
uwięzionych pod ziemią
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Jedzenie i woda jest dostarczana do uwięzionych informuje pracodawca

Około 950 górników w RPA zostało uwięzionych po tyk jak burze doprowadziła
do przerwania napięcia uniemożliwiając ich powrót na powierzchnię
Bez elektryczności windy nie mogą przetransportować górników na
powierzchnię, ale wszystko dobrze się skończy powiedział rzecznik kopalni.
Poinformował, że do tej pory uratowano 65 górników.
Przedstawiciele związku zawodowego powiedzieli, że obawiają się o życie
górników, którzy są uwięzieni od środy w nocy.
RPA jest wiodącym wydobywcą złota ale przemysł górniczy jest często
oskarżany o brak odpowiednich zabezpieczeń.
Kopalnia The Beatrix w mieście Welkom znajduje się 290 km na pd-zach od
Johanesburga. Jej właścicielem jest firma górnicza Sibanye-Stillwater.
Ma 23 poziomy i jej głębokość sięga 1000 metrów poniżej poziomu gruntu.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-africa-42909508

Francuzka alpinistka Elisabeth Revol opisuje swoje ciężkie przeżycia na
pakistańskiej „Górze Zabójcy"
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E. Revol opisała swoją decyzję pozostawienia swojego partnera jak „straszną
i pełną bólu"
Francuzka wyjaśniła, że został zmuszona, aby pokonać swoją słabość i
zostawić cierpiącego partnera aby ocalić swoje życie na jednej z
najtrudniejszych gór w Himalajach.
Elisabeth Revol powiedziała agencji AFP, że zdrowie polskiego alpinisty
Tomasza Mackiewicza pogorszyło się kiedy oboje schodzili ze szczytu.
Francuzka został uratowana przez polskich wspinaczy. Lekarze we Francji
podejmą decyzję czy jej odmrożenia nie będą wymagały amputacji.
E. Revol wspomina, że tuż po zdobyciu szczytu T. Mackiewicz powiedział, że
nie widzi. Nie używał maski ponieważ dostał ophthalmii (zapalenia oka).
Chwycił się jej ramienia i oboje zaczęli schodzić w ciemności. Ściągnął
ochraniacz z ust i zaczął zamarzać. Jego nos a następnie ręce i stopy stały
się białe.
Francuzka wysłała kilka sms-ów z prośbą o pomoc i została poproszona, aby
zeszło do wysokości 6000 metrów. Wtedy opuściła T. Mackiewicza. "To nie
była moja decyzja, ale została mi ona narzucona" - powiedziała.
Myśląc, że pomoc szybko nadejdzie Francuzka pozostała bez namiotu. Kiedy
ratownicy nie przybywali musiała spędzić kolejną noc w szczelinie lodowca.
W wywiadzie powiedział, że doświadczyła halucynacji spowodowanych
przebywaniem na dużej wysokości. Widział w wyobraźni ludzi, którzy podają
jej gorącą herbatę i żeby im podziękować dała im swojego buta. Pozostał bez
niego przez pięć godzin. Usłyszała helikopter ale z powodu silnego wiatru
nie można było do niej się dostać. Bojąc się, że spędzi kolejną noc zaczęła
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schodzić mając mokre rękawice i przemrożone stopy. W ten sposób udało jej
się spotkać z ratownikami.
Następnie została zabrana do szpitala w Islamabadzie a następnie do
Szwajcarii przez przetransportowaniem do Francji.
Lekarze w Haute-Savoie we wschodniej Francji szacują czy Elizabeth nie
będzie wymagać amputacji dwóch dłoni i lewej stopy.
Pomimo cierpienia alpinistka nie wykluczyła powrotu do wspinania mówiąc
"Potrzebuję tego".
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42909586

Stany Zjednoczone obniżyły cenę na pociski typu Patriot przeznaczone na
uzbrojenie polskiej armii
źródło: IZ
https://iz.ru/703057/2018-02-01/ssha-vdvoe-snizili-tcenu-na-patriot-dliapolshi

D. Trump - Rosja: Republikanie „w sposób istotny zmienili treść" notatki
służbowej dotyczącej FBI
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-42902537

Kanadyjski senat przyjął ustawę, w której zmienia angielskojęzyczną wersję
hymnu aby uczynić go neutralną pod względem płci
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42909586
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