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29 Atak na Skripala: Wymieniono nazwisko drugiego podejrzanego
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19 Rosyjski kościół zerwał kontakty z Konstantynopolem
19 W. BRYTANIA: Tysiące ludzi maszeruje w proteście w Londynie
17 Kreml określił wyjście USA z INF niebezpieczeństwem dla świata
17 J. Khashoggi: A. Saudyjska informuje, że został on zamordowany
16 Wybory lokalne w Polsce i wyniki exit polls (21.10.2018)
13 Naukowcy ujawnili wpływ jaki wywiera stres na wielkość mózgu
29 październik (poniedziałek) – 31 październik (środa) 2018

31.X
Asia Bibi: Pakistan oskarża chrześcijankę

Mąż i córka Asi Bibi mówią, że obawiają się o swoje bezpieczeństwo w
Pakistanie
Sąd w Pakistanie zmienił wyrok kary śmierci dla kobiety wyznającej
chrześcijaństwo skazanej za bluźnierstwo, sprawa, która spolaryzowała kraj
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Asia Bibi został skazana w 2010 roku po tym jak oskarżono ją o obrazę
proroka Mahometa podczas kłótni z sąsiadami.
Zawsze utrzymywał swoją niewinność, ale spędziła minione osiem lat w
odosobnieniu.
Ostatnie uniewinniające orzeczenie sądu spowodowało wybuch gwałtownych
protestów ze strony zwolenników twardego prawa wymierzonego w bluźnierców.
W miastach Karachi, Lahore, Peshawar i Multa trwają demonstracje przeciwko
wyrokowi. Doszło również do starć z policją.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46040515

Wojna w Jemenie: Stany Zjednoczone naciskają na Arabię Saudyjską aby
wyraził zgodę na zawieszenie broni
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-46040789

W Komisji Europejskiej skomentowano oskarżenia Danii w stosunku do Iranu
źródło: IZ
https://iz.ru/806936/2018-10-31/timoshenko-posovetovali-ne-nadeiatsia-napadenie-krymskoi-steny

Julii Timoszenko poradzono aby nie spodziewała się, że Krym z powrotem
wróci do Ukrainy
źródło: BBC
https://iz.ru/806941/2018-10-31/v-evrokomissii-prokommentirovaliobvineniia-danii-v-otnoshenii-irana

30.X
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Raport WWF: Masowe straty w populacji fauny i flory spowodowane
konsumpcjonizmem człowieka

Kto najwięcej konsumuje - Globalne wykorzystanie naturalnych zasobów

„Eksplozja konsumpcjonizmu człowieka" doprowadziła do masowego zniszczenia
wśród świata zwierząt i roślin w ciągu ostatnich dekad czytamy w raporcie
World Wide Fund for Nature.
W raporcie fundacja informuje, że doszło do zniszczenia populacji
kręgowców: ssaków, ryb, ptaków, płazów i gadów na poziomie 60% w latach
1970- 2014.
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„Ziemia traci swoją bioróżnorodność na poziomie charakterystycznym dla
masowej zagłady" podaje raport WWF's Living Planet.
Przekonuje polityków aby ustanowić nowe cele dla zrównoważonego rozwoju.
The Living Planet Report jest publikowany co dwa lata i jego celem jest
ocena stanu fauny i flory na Ziemi
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-46028862

Na skutek sztormu, który nawiedził Włochy Wenecja została zalana
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46029302

ROSJA: Na Kremlu skomentowano wypadek i zatopienie suchego doku w Murmańsku
źródło: IZ
https://iz.ru/806435/2018-10-30/v-kremle-prokommentirovali-chp-s-plavdokomv-murmanske

Niels Högel: Niemiecki były pielęgniarz przyznaje się do uśmiercenia 100
pacjentów
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46027355

USA: D. Tramp planuje przerwać wydanie obywatelstwa USA wraz z prawem
urodzenia
źródło: IZ
https://iz.ru/806495/2018-10-30/tramp-planiruet-prekratit-vydachugrazhdanstva-ssha-po-pravu-rozhdeniia

29.X
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Katastrofa Lion Air: Samolot Boeing 737 rozbił sie w morzy niedaleko
Dżakarty

Katastrofa samolotu JT610
Indonezyjski samolot rozbił się na morzu z 189 osobami na pokładzie
Boeing 737 należący do tanich linii Lion air spadł po wystartowaniu z
lotniska w Dżakarcie
Lot JT 610 kierował się na zachód do Pangkal Pinang. Ratownicy wyłowili
kilka ciał oraz rzeczy osobistych w tym buty dziecięce.
Nie ma śladu o ocalałych. Przyczyna katastrofy samolotu, którzy był w
użytku od sierpnia pozostaje niewyjaśniona
źródło: BBC
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https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46014463

Na Kremlu wyjaśniono główny cel spotkania W. Putina i D. Trumpa w Paryżu
źródło: IZ
https://iz.ru/805964/2018-10-29/v-kremle-ozvuchili-glavnuiu-tcel-vstrechiputina-i-trampa-v-parizhe

WIELKA BRYTANIA: Właściciel Leicester znalazł się pośród pięciu ofiar
katastrofy helikoptera
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-leicestershire-46013381

22 październik (poniedziałek) – 28 październik (niedziela) 2018

28.X
Wybory samorządowe w Niemczech: Niepowodzenie dla rządzącej Kanclerz w
Hesji
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Wzrost notowania dla Zielonych, którzy zdobyli 19,5 % głosów
Obie partie rządzącej Angeli Merkel zanotowały duże straty w wyborach
samorządowych - wskazują pierwsze wyniki
Jej centro-prawicowa CDU i centro-lewicowa SPD uzyskały o 10% głosów mniej
w porównaniu do poprzednich wyborów w Hesji
Lider SPD Andrea Nahles powiedziała, że słabe działanie rządu „znacznie"
przyczyniło się do takich niskiego rezultatu.
Rząd federalny musi znaleźć "nowy sposób" po tym co jak się okazuje jest
najgorszym wynikiem dla SPD od 1946 roku.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-46012098

Philip Hammond: Brexit bez porozumienia oznacz konieczność stworzenia
nowego budżetu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46009087

Właściciel Leicester City był „na pokładzie helikoptera, który się rozbił"
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-46006470

27.X
STANY ZJEDNOCZONE: Strzelanina w Pittsburghu - wiele ofiar w synagodze na
at Squirrel Hill

Ludzie palą znicze i opłakują ofiary ataku

Jedenaścioro ludzi zostało zastrzelonych w wyniku ataku w synagodze w
Pittsburghu informują władze.
Napastnik, który otworzył ogień w synagodze Tree of life został
aresztowany.
Prezydent D. Trump powiedział, że „wielu ludzi zostało zabitych i rannych"
w „potwornym akcie masowego morderstwa".
Podejrzany, który został oficjalnie zidentyfikowany jako Robert Bowers l.
46 został ranny i opatrzony. Dwie kolejne osoby są w szpitalu w stanie
krytycznym, poinformowała policja
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46002549

J. Khashoggi: Arabia Saudyjska osądzi podejrzanych poinformował minister
spraw zagranicznych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46002332

WIELKA BRYTANIA: Właściciel Lecicester City znajdował się na pokładzie
rozbitego helikoptera
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-46006470

WŁOCHY: Protesty w Rzymie w związku z dziurawymi drogami i zalegającymi
śmieciami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-46003670

26.X
„Roskosmos" podał datę drugiego start z kosmodromu „Vostochnyi"
źródło: IZ
https://iz.ru/804988/2018-10-26/roskosmos-nazval-datu-vtorogo-puska-skosmodroma-vostochnyi

BREXIT: Francuscy urzędnicy odrzucili sugestię, że jeśli dojdzie do
wystąpienia Wielkiej Brytanii to , że przywrócą polityką „go-slow" (w
porcie Calais)
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źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45990243

WIELKA BRYTANIA: Próba kradzieży Magna Carta w Katedrze Salisbury
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-wiltshire-45991475

ROSJA: Żona N. Karachentsova podała przyczynę jego śmierci
źródło: IZ
https://iz.ru/804990/2018-10-26/zhena-karachentcova-nazvala-prichinu-egosmerti

25.X
Donald Trump atakuje „wrogie media” po wysłaniu bomb w przesyłkach
pocztowych
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Budynek the Time Warner w Nowym Jorku został ewakuowany w środę rano

Prezydent D. Trump wezwał media „aby zaprzestały siania nieustającej
wrogości" po tym jak do niektórych amerykańskich polityków wysłano ładunki
wybuchowe.
Prezydent Stanów Zjednoczonych przemawiał po tym jak do CNN i Demokratów w
tym Baracka Obamy i Hilary Clinton wysłano paczki.
Żadna z nich nie eksplodowała. FBI rozpoczęła poszukiwania sprawcy.
Krytycy prezydenta nazwali jego przemówienie hipokryzją gdyż on sam często
używa brutalnego języka przeciwko swoim oponentom oraz prasie.
źródło: BBC

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45973436

Europarlament przygotował projekt rezolucji w związku z sytuacją nad Morzem
Azowskim
źródło: IZ
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https://iz.ru/804550/2018-10-25/evroparlament-podgotovil-proektrezoliutcii-po-situatcii-v-azovskom-more

Facebook ukarany sumą w wysokości 500 tysięcy funtów za skandal z firmą
Cambridge Analytica
źróło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/technology-45976300

„Suplement diety, który zniszczył moją wątrobę”
źródło: BB
https://www.bbc.co.uk/news/stories-45971416

Firma Debenhams ma rekordową roczną stratę i planuje zamknięcie aż do 50
swoich sklepów
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-45975321

Naukowcy ujawnili wpływ jaki wywiera stres na wielkość mózgu
źródło: IZ
https://iz.ru/804555/2018-10-25/uchenye-vyiavili-vliianie-stressa-narazmer-mozga
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-10/uoth-sci102418.php

24.X
Wielka Brytania „zapłaci wysoką cenę" jeżeli dojdzie do Brexitu bez
porozumienia z UE
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Poza UE trzeba będzie wprowadzić nowe kontrole graniczne
Wielka Brytania „poniesie koszty" przy wystąpieniu z UE ponieważ
skomplikowane nowe kontrole graniczne mogą być nieprzygotowane na czas
ostrzegła organizacja rządowa nadzorująca cały proces.
Tysiące angielskich eksporterów nie miały wystarczającego czasu aby
przygotować się na wprowadzenie nowych regulacji granicznych poinformowało
National Audit Office (Urząd Audytu Krajowego).
Poza tym grupy przestępcze będą wykorzystywać wszystkie słabe elementy
nowego ruchu nadgranicznego - dodali przedstawiciele urzędu.
Przedstawiciele rządu poinformowali, że wierzą w „korzystne" porozumienie z
UE. Ich zdaniem wszystko jest w 95% gotowe.

źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-45952284

ROSJA: D. Pieskow skomentował decyzję USA w sprawie wycofania się z układu
o redukcji arsenału jądrowego
źródło: IZ
https://iz.ru/804067/2018-10-24/peskov-ozvuchil-reshenie-ssha-po-drsmd
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RZYM - Wicepremier Włoch oskarżył rosyjskich kibiców o spowodowanie
incydenty w metrze, w którym ucierpiało 30 osób
źródło: BBC
https://iz.ru/804049/2018-10-24/vitce-premer-italii-obvinil-rossiiskikhbolelshchikov-v-chp-v-metro-rima

23.X
Morderstwo J. Khashoggiego zaplanowano z wyprzedzeniem mówi prezydent
Turcji R. T. Erdogan

Dzień przed zabójstwem jego zdaniem kilkoro członków grupy udało się do
Belgrad forest (lasu) znajdującego się w pobliżu konsulat- miejsca, które w
ostatnim tygodniu zostało przeszukane przez policję turecką w celu
znalezienia ciała
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Zabójstwo dziennikarza Jamala zostało zaplanowane jakiś czas temu
powiedział w parlamencie prezydent
Poinformował także, że Turcja ma silne dowody, że Khashoggi został
zamordowany w okrutny sposób w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Istambule 2
października. Zażądał aby Arabia Saudyjska poinformowała gdzie znajduje się
jego ciało oraz kto odpowiada za wydanie rozkazu.
źródło: BBC, IZ
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45949742
https://iz.ru/803660/2018-10-23/erdogan-privel-svidetelstva-ubiistvazhurnalista-khashokdzhi

CHINY: Otwarto najdłuższy na świecie most łączący Hong Kong z Zhuhai
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-45937924

W Morzu Czarnym znaleziona najstarszy w świecie zatopiony okręt
źródło: IZ
https://iz.ru/803640/2018-10-23/v-chernom-more-obnaruzhili-stareishii-vmire-zatonuvshii-korabl
https://www.bbc.com/news/world-europe-45951132

22.X
Wybory lokalne w Polsce (21.10.2018) - wyniki exit poll: Proeuropejski
kandydat wygrał w Polsce

Ostatnie wyniki exit polls pokazują, że kandydat opozycji wygrał w
Warszawie w wyniku czego stolica pozostanie pod kontrolą partii opozycyjnej
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Według danych Ispos Rafał Trzaskowski uzyskał poparcie na poziomie 51,4 % i
zostanie prezydentem Warszawy bez kolejnego głosowania w II turze 4
listopada.
W wyborach samorządowych sprawująca władzę partia Prawo i Sprawiedliwość
uzyskała poparcie na poziomie 32,3 %
Wybory w minioną niedzielę były pierwszym testem poparcia dla Prawa i
Sprawiedliwości
źródło: NY TIMES
https://www.nytimes.com/aponline/2018/10/21/world/europe/ap-eu-polandlocal-elections-the-latest.html

Śmierć J. Khashoggi: Arabia Saudyjska informuje, że dziennikarz został
zamordowany
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45935823

Kreml nazwał możliwe wyjście USA z INF niebezpieczeństwem dla świata
źródło: IZ
https://iz.ru/803242/2018-10-22/kreml-nazval-vozmozhnyi-vykhod-ssha-izdrsmd-opasnostiu-dlia-mira

15 październik (poniedziałek) – 21 październik (niedziela) 2018

21.X
Porozumienie z Rosją w sprawie redukcji arsenału jądrowego: M. Gorbatchow
ostrzega D. Trumpa przed podważaniem planu rozbrojenia
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M. Gorbatchov zakwestionował sens wycofania się z INF
Były rosyjski prezydent Michaił Gorbaczow mówi, że plan amerykańskiego
prezydenta aby wycofać się z porozumienia w sprawie broni jądrowej z okresu
Zimnej Wojny jest zaprzepaszczeniem wysiłków zmierzających do rozbrojenia
broni atomowej
M. Gorbatchow podpisał traktat Intermediate-Range Nuclear Forces (Broń
Jądrowa Średniego Zasięgu) z prezydentem R. Reaganem w 1987 roku.
D. Trump powiedział, że Rosja „narusza porozumienie od wielu lat".
Rosja potępiła plany i zagroziła odwetem.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45931231

Śmierć Jamal Khashoggi: Wielka Brytania, Francja i Niemcy kwestionują
wyjaśnienia Arabii Saudyjskiej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45932697

TAJWAN: W wyniku wykolejenia się pociągu w Yilan zginęło co najmniej 18
osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-45932991
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20.X
Zabójstwo J. Khashoggi: Turcaj obiecuje, że ujawni „prawdę" w sprawie
śmierci dziennikarza krytykującego Arabię Saudyjską
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-45926754

WIELKA BRYTANIA: Tysiące ludzi maszeruje w proteście w Londynie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-45925542

Wybory w Afganistanie: Głosujący przeciwstawiają się przemocy, aby oddać
swój głos
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-45919057

19.X
Jamal Khashoggi: Turecka policja przeszukuje las
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45909732

Rosyjski kościół zerwał kontakty z Konstantynopolem
źródło: IZ
https://iz.ru/802404/2018-10-19/russkaia-zarubezhnaia-tcerkov-prekratilaobshchenie-s-konstantinopolem
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Anjem Choudary: Radykalny kaznodzieja został zwolniony z więzienia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-45911160

Rosyjscy specjaliści wyposażą w nowe urządzenia dostarczone do Syrii
systemy Z-300
źródło: IZ
https://iz.ru/802322/2018-10-19/rossiiskie-spetcialisty-pereoboruduiutdostavlennye-v-siriiu-s-300

18.X
Liczba ludzi, którzy zginęli na skutek napadu w Kerczu wzrosła do 21
źródło: IZ
https://iz.ru/801849/2018-10-18/chislo-pogibshikh-v-rezultate-strelby-vkerchi-vyroslo-do-21

Brexit: UE jest gotowa na wydłużenie okresu przejściowego
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45897253

Jayme Closs: Poszukiwanie 13-latki po zamordowaniu jej rodziców
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45897538
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17.X
ROSJA: Narodowy Komitet Antyterrorystyczny poinformował o wybuchu w Kerczu
na Krymie
źródło: IZ
https://iz.ru/801423/2018-10-17/nak-soobshchil-o-detonatcii-vzryvnogoustroistva-v-kerchi

Kanada jest drugim krajem, który zalegalizował użycie haszyszu do celów
rekreacyjnych
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45806255

Amerykańskie środki masowego przekazu zauważyły odwrotny efekt
antyrosyjskich sankcji
źródło: IZ
https://iz.ru/801350/2018-10-17/amerikanskie-smi-otmetili-obratnyi-effektantirossiiskikh-sanktcii

Charlie Condell: Brytyjskiemu rowerzyście, który chce na rowerze objechać
świat skradziono rower
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-45884724

16. X
P.Poroszenko skomentował zerwanie związków Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z
Konstantynopolem
źródło: IZ
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https://iz.ru/800929/2018-10-16/poroshenko-prokommentiroval-razryv-sviazeirptc-s-konstantinopolem

WIELKA BRYTANIA - Matthew Hedges: Student z
szpiegowanie ZEA

Durham student oskarżony o

źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-tyne-45871581

WIELKA BRYTANIA - Marszałek John Bercow powinien poddać się do dymisji mówi
Maria Miller po tym jak Izba Gmin wymusiła przedstawienie raportu
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45874284

HISZPANIA: Rząd zaapeluje do parlamentu w sprawie „politycznej odpowiedzi"
dla króla
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/politica/2018/10/16/actualidad/1539684492_309636.html

15.X
Wielka Brytania zmierza w kierunku gospodarki z zerową emisją dwutlenku
węgla
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-45856377
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UE zaaprobowała nowy mechanizm wprowadzenia sankcji za stosowanie broni
chemicznej
źródło: IZ
https://iz.ru/800450/2018-10-15/es-odobril-novyi-mekhanizm-vvedeniiasanktcii-za-primenenie-khimoruzhiia

Coca-Cola wypuściła błędny slogan

„ciesz się dobrym zdrowiem, śmierć"

źródło: IZ
https://iz.ru/800473/2018-10-15/coca-cola-vypustila-oshibochnyi-sloganzdravstvui-smert

8 październik (poniedziałek) – 14 październik (niedziela) 2018

14.X
Jamal Khashoggi: Arabia Saudyjska ignoruje „groźby" w związku z zagionionym
pisarzem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45856318

Brexit: Po rozmowach pomiędzy M. Barnierem i D. Raabem „kluczowe kwestie"
pozostają
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-45857258

Sztorm Leslie: Portugalia zaatakowana prze żywioł
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-45853847
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13.X
WIELKA BRYTANIA - Sztorm Callum: W wyniku najgorszej od 30 lat powodzi w
Walii zginęła jedna osoba

W Llanwrst rzeka wystąpiła z brzegów
W wyniku obsunięcia ziemi zginął jeden człowiek po tym jak części Walii
zostały dotknięte "najgorszą powodzią od 30 lat"
Wylały rzeki, zostały zatopione domy i część została pozbawiona prądu. Po
obsunięciu ziemi w Cwmduad w hrabstwie Carmarthenshire jedno z miast
przygotowuje się do ewakuacji a ludzie mają pozostać w domach. Zdaniem
policji należy na razie zaprzestać podróży do Carmarthen ze względu na
wysoki poziom wód.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-wales-45838058

Jamal Khashoggi: Prezydent D. Trump „chce ukarania" Arabii Saudyjskiej w
związku ze śmiercią dziennikarza
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45850514
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Czy każdy powinien brać witaminę D?
źródło: BBC
http://www.bbc.com/future/story/20181010-do-vitamin-d-supplements-work

12.X
Samolot Air India przy startowaniu uderzył o mur

Samolot wylądował bezpiecznie w Bombaju
Pasażerski samolot lecący z miasta na południu Indii Trichy do Dubaju
został uszkodzony podczas zderzenia się z murem w trakcie startu.
Air India IX 611 na którego pokładzie znajdowało się 130 pasażerów i
sześciu członków załogi został zawrócony do Bombaju gdzie bezpiecznie
wylądował.
Air India jest narodową linia lotniczą w kraju
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-45833239
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Środki masowego przekazu dowiedziały się o możliwych przyczynach awarii na
statku „Sojuz"
źródło: IZ
https://iz.ru/799653/2018-10-12/smi-uznali-o-vozmozhnykh-posledstviiakhavarii-na-soiuze-dlia-rossii

WIELKA BRYTANIA: Firma Patisserie Valerie poinformowała o aresztowaniu
szefa ds. finansów
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-45833597

11.X
Sztorm Michael: Potężna burza pustoszy tereny na południowym wschodzie
stanów Zjednoczonych

Zniszczenia w Panama City na Florydzie
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Jeden z najsilniejszych sztormów w historii Stanów Zjednoczonych dotarł nad
północno-zachodnia Florydę zalewając domy, niszcząc plaże oraz łamiąc
drzewa
Służby ratownicze mówią o prędkości wiatru dochodzącej do 250 km na godzinę
i skali cztery, która przypisano Michaelowi.
Zginęło co najmniej sześć osób, większość na Florydzie.
Sztorm przekształcił się w burzę tropikalną która dotarła do stanów
Karolina Północna i Południowa
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45818960

HISZPANIA: Pakt rządowy i partii Podemos zawiera podniesienie minimalnej
płacy do 900 euro w 2019 roku
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/politica/2018/10/10/actualidad/1539197725_422692.html

ROSJA: Określono prawdopodobną przyczynę awarii „Sojuza"
źródło: IZ
https://iz.ru/799226/2018-10-11/nazvana-vozmozhnaia-prichina-avarii-soiuza

Astronauci opuścili zepsutą rakietę „Sojuz"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45822845

Konstantynopolitański patriarcha odroczył decyzję o autokefalii UPC
źródło: IZ
https://iz.ru/799242/2018-10-11/konstantinopolskii-patriarkh-otsrochilreshenie-ob-avtokefalii-uptc
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10.X
Ghana: Obozy w których osoby z problemami związanymi ze zdrowiem
psychicznym są przykute łańcuchami
Kraje o niskim dochodzie PKB przeznaczają zdaniem WHO tylko 0,5 % swojego
budżetu na problemy związane ze zdrowiem psychicznym.
W Ghanie oznacza to, że tylko jeden psychiatra przypada na każde 1,2
miliona ludzi.
Wielu ludzi zwraca się do pomoc do tzw. „prayer camps" oraz stosuje
tradycyjne metody leczenie. Mimo zakazu rządowego wiele z tych instytucji
stosuje łańcuchy aby zatrzymać swoich pacjentów
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-africa-45800263/ghana-prayer-campschain-residents-with-mental-health-problems

„Rostiech" uznał ideę produkowania rosyjskich karabinów maszynowych
złodziejstwem

w USA

źródło: IZ
https://iz.ru/798728/2018-10-10/rostekh-nazval-ideiu-proizvodit-rossiiskiepulemety-v-ssha-vorovstvom

Dwadzieścia osób zginęło a jedno dziecko uważa się za zaginione w grobli
wodnej na Majorce
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/politica/2018/10/09/actualidad/1539116387_575481.html

9.X
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WIELKA BRYTANIA - Atak na Sripala: Wymieniono nazwisko drugiego
podejrzanego w Salisbury

„Alexander Petrov" jest obecnie lekarzem wojskowym pracującym dla
rosyjskiego wywiadu, informuje Bellingcat

Pod nazwiskiem podejrzanego w sprawie salisbury stoi Elexander Mishkin
relacjonuje BBC
Portal śledcze Bellingcat informuje, że mężczyzna, który podróżował pod
nazwiskiem Alexander Petrov jest w rzeczywistości lekarzem wojskowym
pracującym dla rosyjskiego wywiadu - GRU.
W ubiegłym miesiącu Bellingcat podał nazwisko pierwszego podejrzanego jako
Anatoliy Chepiga z czym Rosja nie zgadza się.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-45791378

SBU nie wykluczyła dywersji w składzie amunicji na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/798209/2018-10-09/sbu-ne-iskliuchila-diversiiu-na-skladeboepripasov-na-ukraine
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Trump Kavanaugh: Prezydent przeprasza za „nieuczciwe" traktowanie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45793524

8.X
Meng Hongwei: Chiny oskarżają szefa Interpolu o wzięcie łapówki

Meng Hongwei został wicemistrem bezpieczeństwa publicznego w 2004 roku

Zatrzymany chiński szef Interpolu Meng Hongwei jest poddawany śledztwo w
sprawie wzięcia łapówki, poinformowały chińskie władze
Po raz pierwszy poinformowano o zaginięciu Meng Hongwei pod koniec września
po podróży z kwatery głównej Interpolu we Francji do Chin. Jego zona
poinformowała, że w dniu , w którym zaginął wysłał jej sms-a. Meng Hongwei
jest jednym z głównych celów w Chinach w kwestii kampanii antykorupcyjne.
Jest także wiceministrem bezpieczeństwa publicznego.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-45777681

Ostatnie wezwanie naukowców, aby ocalić świat przed „katastrofą
klimatyczną"
źródło: BBC
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https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-45775309

Przyznano nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii
źródło: IZ
https://iz.ru/797842/2018-10-08/nazvany-imena-laureatov-nobelevskoi-premiipo-ekonomike

Zidentyfikowano drugą ofiarę Pret a Manger w związku z reakcją alergiczną
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-bristol-45784742

1 październik (poniedziałek) – 7 październik (niedziela) 2018

7.X
STANY ZJEDNOCZONE: Dwadzieścia osób zostało zabitych w wypadku, w którym
brała udział limuzyna wioząca ludzi na zabawę w Nowym Jorku - poinformowała
policja
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45778366

Jamal Khashoggi: Zdaniem Turcji dziennikarz został zamordowany w konsulacie
Arabii Saudyjskiej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-45775819

6.X
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Interpol naciska na Chiny, aby wyjaśniły status zaginionego prezesa Meng
Hongwei

Meng Hongwei jest członkiem Partii Komunistycznej Chin oraz prezesem
Interpolu
Agencja poinformowała, że jest zaniepokojona stanem zdrowia prezydenta.
Jego rodzina powiedziała, że nie ma informacji o nim odką opuścił kwaterę
główną Interpolu we francuskim mieście Lyon 25 września. Chiny oficjalnie
nie skomentowały tego wydarzenia.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-45771813

Brexit: Jean-Claude Juncker mówi, że szanse porozumienia znacznie wzrosły
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-45768848

Brett Kavanaugh: Senat zagłosuje nad kandydaturą na sędziego Sądu
Najwyższego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45771808
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5. X
Pokojowa Nagroda Nobala w 2018 roku dla aktywistów Nadii Murad i Denisa
Mukwege

N. Muradi dr D. Mukwege wnieśli „istotny wkład" do walki z przemocą wobec
kobiet
Wręczono nagrodę Nobla dla uczestników kampanii przeciwko gwałtom
popełnianym podczas działań wojennych Nadii Murad i Denisa Mukwege
N. Murad jest iracką Jazyką która była torturowana i zgwałcona przez
bojowników Państwa Islamskiego a następnie stała się twarzą kampanii
mającej na celu uwolnienie Jazydów.
Doktor D. Mukwege jest kongijskim ginekologiem, który wraz ze swoimi
kolegami leczył dziesiątki tysięcy ofiar gwałtów.
Do pokojowej nagrody Nobla nominowano w tym roku 331 osób indywidualnych
oraz instytucji
źródło: BBC, IZ
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45759221
https://iz.ru/796954/2018-10-05/stali-izvestny-laureaty-nobelevskoi-premiimira
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Indie kupiły od Rosji pięć pułków zenitalnych systemów rakietowych Z- 400
źródło: IZ
https://iz.ru/796965/2018-10-05/indiia-kupila-u-rossii-piat-polkov-s-400

STANY ZJEDNOCZONE: Aresztowano setki osób protestujących przed Sądem
Najwyższym
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45754771

WIELKA BRYTANIA - NHS (Narodowy System Zdrowia) zaległości w sprawie
pozbywanie się odpadów: Wszczęto śledztwo kryminalne
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-45756526

4.X
Rosyjski cyber atak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Holandia celem
ataku
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Globalne cele jako obiekty rosyjskiego ataku
Rosyjscy szpiedzy zostali oskarżeni o przeprowadzenie serii ataków na
świecie, Stany Zjednoczone obwiniają siedmiu agentów.
Departament sprawiedliwości USA poinformował , że celami ataku były
agencja nadzorująca użycie i rozprzestrzenianie broni chemicznej, agencje
antydopingowe oraz amerykańska firma jądrowa.
Rosja zaprzeczyła uznając oskarżenia jako „maniakalne śledzenie Zachodu"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45746837
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Na Ukrainie ogłoszono

konsula Węgier jako persona non grata

źródło: IZ
https://iz.ru/796498/2018-10-04/konsula-vengrii-obiavili-personoi-nongrata-na-ukraine

Podczas próby ratowania malezyjskiej nastolatki utonęło sześciu nurków
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-45742061

Instagram: Ile zarabiają tzw. social influencers ?
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-45735861

3.X
WIELKA BRYTANIA: Firma Pret A Manger (sieć restauracji szybkiej obsługi)
zamierza podać listę składników swoich produktów po śmierci spowodowanej
alergią

https://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/7ACE/production/_103683413_nat.
jpg
Natasha Ednan-Laperouse l. 15 dostała zawału serca podczas lotu po
zjedzeniu kanapki w Heathrow Airport w 2016.
Pret A Manger poda listę składników w tym alergenów po śmierci nastolatki
która zmarła w wyniku reakcji alergicznej po zjedzeniu kanapki dostarczonej
przez A Manger
Theresa May zażądała zmiany prawa w sprawie oznaczeń składników żywności
jako konsekwencja śmierci nastolatki.
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Sieć restauracji zacznie podawać skład swoich produktów począwszy od
następnego miesiąca we wszystkich punktach zlokalizowanych w Wielkiej
Brytanii
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-45731201

D. Trump wyśmiewa zeznanie oskarżyciela B. Kavanaugha Christine Blasey
Forda
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45727618

Środki masowego przekazu dowiedziały się o dużej dostawie broni z USA na
Ukrainę
źródło: BBC
https://iz.ru/795980/2018-10-03/smi-uznali-o-krupnoi-postavke-ukraineoruzhiia-iz-ssha

Czy warto zrezygnować z picia alkoholu na jeden miesiąc
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/health-45721671

2.X
Theresa May tłumaczy dlaczego przemówienie Borisa Johnsona rozłościło ją
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Theresa May powiedziała BBC, że jest zła na Borisa Johnsona po tym jak
były minister spraw zagranicznych przypuścił nowy atak na jej plan w
sprawie Brexitu
Zdaniem premier pani premier B. Johnson, który przemawiał do audytorium
pond 1000 ludzi podczas konferencji Torysów chciał wywołać efekt show.
Ale niektóre części jego wystąpienia w sprawie Irlandii Północnej
rozłościły ją.
„Chciał pozbawić mieszkańców Irlandii Północnej naszych gwarancji. Irlandii
Północna jest częścią Zjednoczonego Królestwa.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-45722675

Tsunami w Indonezji: Moment w którym grunt na którym stoisz staje się
płynny
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-45717960/indonesia-tsunami-momentquake-turns-ground-into-liquid

Nobel w dziedzinie fizyki trafił po raz pierwszy od 55 lat do kobiety
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-45655151

1.X
Trzęsienie ziemi w Indonezji i tsunami: Jak zawiódł system ostrzegania
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Wzdłuż wybrzeża nie było syren, które ostrzegłyby ludzi i rozpocżełaby się
ewakuacja

Zginęły setki osób a wiele uważa sie za zaginione po tym jak w piątek fale
tsunami spowodowane trzęsieniem ziemi, uderzyły w wyspę Sulawesi.

Ostrzeżenie o tsunami zostało wysłane - trwało 30 minut - ale wydaje się ,
że drastycznie niedoszacowano skalę tsunami. Co więc poszło nie tak?

O 18.30 na wyspie Sulawesi doszło do trzęsienia ziemi o sile 7,5 w skali
Richtera po czym nastąpiły wstrząsy wtórne.
Indonezyjska agencje meteorologii i geofizyki BMKG wydała ostrzeżenie po
początkowych wstrząsach informując, że mogą pojawić się fale o wysokości od
0,5 do trzech metrów.
Ale ostrzeżenie wydano 30 minut później.
Palu miasto na wyspie Sulawesi znajdujące się w wąskiej zatoce zostało
uderzone falami o wysokości sześciu metrów.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-45663054
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Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny została przyznana naukowcom zajmującym
się terapią raka
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-45704322

Znaleziono prehistoryczne malowidła jaskiniowe należące do nieznanej
cywilizacji na teranie Indii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45559300
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