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17 SYRIA: W wyniku wybuchu składu broni w Idlib zginęło 39 osób
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13 KABUL: 48 osób zabitych i 67 rannych w wyniku eksplozji bomby
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USA: Gracz wideo zabił 2 osoby podczas zawodów
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Rosyjskie gry wojenne: Największe od czasów Zimnej Wojny
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Argentyna prosi MFW o 50 miliardów pożyczki
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Konflikt na Ukrainie: zginął A. Zakharchenko
29 sierpień (środa) – 31 sierpień (piatek) 2018

31.VIII
Konflikt na Ukrainie: W wyniku wybuchu zginął główny przywódca rebeliantów
w Donbasie A. Zakharchenko

Alexander Zakharchenko na zdjęciu z 2017 roku
Lider wspieranych przez Rosję separatystów na wschodniej Ukrainie Alexander
Zakharchenko został zabity w wyniku eksplozji w kawiarni w Doniecku
„Przywódca DNR (Donieckiej Republiki Ludowej).. zginął na skutek ataku
terrorystycznego" powiedział rzecznik Zakharchenki agencji AFP.
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Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział, że jest o to podejrzewana
Ukraina. Ukraiński rząd zaprzeczył, że miał w tym jakikolwiek udział.
Zdaniem niektórych obserwatorów śmierć przywódców rebelii w Doniecku to
skutek walk wewnętrznych pomiędzy separatystami albo działania Moskwy, aby
wyeliminować niewygodnych liderów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-45371270

ROSJA: Ukraina w ślad za Unią Europejską wprowadziła antyrosyjskie sankcje
źródło: IZ
https://iz.ru/784102/2018-08-31/ukraina-vsled-za-evrosoiuzom-prodlilaantirossiiskie-sanktcii

Kenijski biegacz Conseslus Kipruto wygrał bieg na dystansie 3000 m po
zgubieniu buta
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-45368380

30.VIII
NIEMCY: Protesty w Chemnitz śledztwo w sprawie podejrzanego o atak nożem
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Nakaz aresztowania został opublikowany na stronie skrajnie prawicowej
organizacji, która odpowiada za rozpoczęcie protestów w Chemitz
Niemcy zbadają kto i dlaczego doprowadził do wycieku informacji na temat
nakazu aresztowania dla podejrzanego Irakijczyka
Po śmiertelnym ataku nożownika W niedzielę tysiące ludzi przyłączyły się
do skrajnie prawicowych protestów w Chemitz na wschodzie kraju.
Nieautoryzowane ujawnienie faktu wywołało obawę o potencjalnych
powiązaniach pomiędzy policją oraz ugrupowaniami przeciwnym migrantom.
W Chemitz trwają protesty a lokalne władzę zwróciły się o pomoc do policji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-45350994

Kryzys związany z Rohingya: Przywódca Myanmar Suu Kyi „powinna poddać sie
do dymisji"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-45351000

Firma Panasonic przenosi swoja siedzibę z Wielkiej Brytanii do Amsterdamu
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-45351288

29.VIII
Argentyna prosi międzynarodowy Fundusz Walutowy o 50 miliardów pożyczki po
tym jak kryzys pogłębia się

Na początku roku dolar kosztował 20 peso, teraz kosztuje ponad 30

Rząd Argentyny niespodziewanie poprosił o udzielenie pożyczki w wysokości
50 miliardów euro (37,2 miliardy funtów)
Prezydent Mauricio Macri powiedział, że ten krok ma przywrócić zaufanie w
gospodarkę Argentyny. Argentyńskie peso straciło ponad 40% swojej wartości
w stosunku do dolara a inflacja przyspiesza.
Inwestorzy obawiają się, że Argentyna może nie być w stanie spłacić
zobowiązań zaciągniętych przez rząd.
Kraj nie jest w stanie obniżyć inflacji która jest największa spośród
krajów G20. Rząd nie potrafił wprowadzić reform, które obiecał MFW.
Prezydent Macri został wybrany na skutek obietnic ożywienia gospodarki, ale
jak dotąd niewiele udało się zrobić
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/<br>news/business-45350218
STANY ZJEDNOCZONE: Matka dziewięcioletniego Jamela Mylesa: „To ja ponoszę
winę za samobójstwo mojego syna
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/<br>world-us-canada-45343328/<br>jamel-mylesmother-i-blame-myself-for-my-son-s-suicide

15 sierpień (środa) – 28 sierpień (wtorek) 2018

28.VIII
STANY ZJEDNOCZONE: Mroczna obsesja napastnika na punkcie gier wideo
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Podejrzany wygrał w poprzednich zawodach - informują raporty w USA

Napastnik, który zaatakował podczas zawodów gier wideo na Florydzie miał
tak silną obsesję, że potrafił zrezygnować z kąpieli czy pójścia do szkoły.
Dawid Katz l.24 był chory psychicznie, o czym informują akta rozwodowe ich
rodziców.
Kiedyś kiedy jego matka zabrała mu konsolę do gier i zamknęła ją w swoim
pokoju on wybił dziurę w drzwiach. W niedzielę w Jacksonville Katz zabił
dwie osoby zanim popełnił samobójstwo. Według materiałów będących w
posiadaniu sądu w Maryland, Katz nieustannie kłócił się z matką i dwa razy
był hospitalizowany z powodu choroby psychicznej.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/<br>news/world-us-canada-45323936
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Ciało Arethy Franklin przyjedzie w powleczonej złotem trumnie aby spocząć
na specjalnym podwyższeniu, aby tysiące fanów mogły się z nią pożegnać
źródło: BBC
https://www.bbc.com/<br>news/entertainment-arts-45329576

Rosyjskie gry wojenne: Największe od czasów Zimnej Wojny manewry
„usprawiedliwione"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/<br>news/world-europe-45330161

27.VIII
STANY ZJEDNOCZONE: Gracz wideo zabił dwie osoby podczas zawodów

Do incydentu doszło podczas zawodów w restauracji

Uczestnik zawodów podczas gier wideo w Jacksonville na Florydzie zastrzelił
dwie osoby przed popełnieniem samobójstwa, informuje policja.
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Poinformowano, że zabójca David Katz l. 24 z Baltimore miał broń. Nikt inny
nie jest podejrzany.
Jedenaście innych ludzi zostało rannych. Według niepotwierdzonych raportów
Katz zdenerwował sie po przegraniu w grę wideo
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45315970

26.VIII
Papież kończy historyczną wizytę w Irlandii

Przed odlotem do Rzymu Papież pozdrowił dygnitarzy państwowych w tym
premiera Leo Varadkar

Papież Franciszek błagał o wybaczenie członków Kościoła Katolickiego,
którego hierarchowie „milczeli" w sprawie molestowania seksualnego przez
księży.

Zakończył on dwudniową wizytę w Republice Irlandii odprawiając mszę w
Dublin's Phoenix Park
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-45311353

John McCain: Hołd dla weterana z Wietnamu i długoletniego senatora, który
zmarł w wieku 81 lat
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45313697

25.VIII
Wizyta papieża Franciszka w Irlandii: Wstyd za niepowodzenie w kwestii
przestępstw seksualnych popełnianych przez kler

Papież modlił sie w ciszy przez zapalonym zniczem, który symbolizuje
skrzywdzone ofiary

Papież Franciszek powiedział, że jest mu wstyd za to, ze Kościół Katolicki
nie wskazał odpowiednio winnych przestępstw związanych z molestowaniem
seksualnym przez kler
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Irlandzki premier poprzednio wyraźnie ostrzegł Papieża, aby ten podjął
działania przeciwko molestowaniu dzieci przez księży i trzymaniu tego w
tajemnicy.

Papież spędził 90 minut z irlandzkimi ofiarami molestowania przez księży
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-45276831

Wizyta USA w Korei Północnej: zdaniem Chin krytyka D. Trumpa była
„nieodpowiedzialna"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-45307893

24.VIII
Podano szczegóły nowych sankcji przeciwko Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/781458/2018-08-24/gosdep-ssha-raskryl-podrobnosti-novykhantirossiiskikh-sanktcii

Trybunał w Zimbawe podtrzymał decyzję w sprawie zwycięstwa prezydenta
Mnangagwa w wyborach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-45299176

Boty mediów społecznościowych oraz rosyjskie trolle rozpoczęły akcję
dezinformacyjną dotyczącą sczepień na Twitterze aby rozsyłać malware
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45294192

17.VIII
ROSJA: W Kijowie znaleziono korzyści w przekraczaniu granicy transportowej
w Federacją Rosyjską
źródło: IZ
https://iz.ru/778902/2018-08-17/v-kieve-nashli-polzu-v-prekrashcheniitransportnogo-soobshcheniia-s-rf

Chiny trenują „uderzenia" na cele amerykańskie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45218741

Nisko węglowodanowa dieta może skrócić czas życia, sugerują wyniki badań
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/health-45195474

16. VIII
„Brudna wojna" D. Trumpa wywołała reakcję wśród mediów amerykańskich
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45204397

ROSJA: D.Pieskow ujawnił szczegóły wizyty W. Putina w Austrii
źródło: IZ
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https://iz.ru/778539/2018-08-16/peskov-raskryl-detali-vizita-putina-nasvadbu-glavy-mid-avstrii

Transplantacja twarzy: Druga szansa dla osoby, która przeżyła próbę
samobójczą
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45201929

15.VIII
Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił 12 - miesięczny stan wyjątkowy w
rejonie Ligurii w odpowiedzi na zawalanie się mostu w Genui
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-45193614

KABUL: Czterdzieści osiem osób zostało zabitych i 67 rannych w wyniku
eksplozji bomby w centrum edukacyjnym w stolicy Afganistanu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-45199904

STANY ZJEDNOCZONE: D. Trump wycofał dostęp do wrażliwych informacji dla
byłego szefa CIA Johna Brenana
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45203277

8 sierpień (środa) – 14 sierpień (wtorek) 2018
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14.VIII
WIELKA BRYTANIA: Incydent w Westminster: Kierowca aresztowany pod zarzutem
popełnienia aktu terroru

Aresztowano kierowcę po tym jak jego samochód wjechał w ludzi przed
budynkiem parlamentu

Podejrzany widoczny po prawej stronie, zatrzymany przez policję
Samochód wjechał w rowerzystów i pieszych, krótko po godzinie 7.30 czasu
miejscowego raniąc trzy osoby.
Podejrzany 29 -letni mężczyzna nie jest znany wydziałowi MI5 ani policji
antyterrorystycznej. Trwają poszukiwania w Birmingham and Nottingham.
Dwójka ludzi, która cierpiała w wypadku zostało hospitalizowana a następnie
zwolniona.
https://www.bbc.co.uk/news/uk-45180120

D.Peskov opisał tematy rozmów W. Putina i A. Merkel
źródło: IZ
https://iz.ru/777791/2018-08-14/peskov-raskryl-temy-peregovorov-putina-imerkel
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WIELKA BRYTANIA: Bezrobocie najniższe od 1975 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-45181079

13.VIII
W wyniku zawalenia się sceny w hiszpańskim Vigo setki osób zostało rannych

Nie wiadomo dlaczego zawaliła się scena
Ponad 300 osób zostało rannych w tym pięć poważnie po tym jak część
drewnianej platformy zawaliła się w Hiszpanii
Znajdowało się na niej wielu ludzi oglądających występ muzyka O Marisquiño
Policja informuje, ze nie było ofiar śmiertelnych
Świadkowie mówią, że po wypadku doszło do scen paniki kiedy ludzie wielu
nastolatków próbowało uciekać przed niebezpieczeństwem. Niektórzy wpadli do
morza.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45165660
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Turcja oskarża Stany Zjednoczone o „cios w plecy" kiedy waluta notuje
spadek wartości w stosunku do dolara
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-45167030

ROSJA: Prezydent W. Putin nie zdecydował się na akcję odwetową w związku z
nałożeniem sankcji przez USA
źródło: IZ
https://iz.ru/777394/2018-08-13/putin-poka-ne-poruchal-podgotovitkontrmery-v-otvet-na-sanktcii-ssha

WIELKA BRYTANIA: Pięć najważniejszych ukrytych skarbów
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/23zFjkR2D6krNL07HdlKrvn/top-fiveuk-hidden-gems

12. VIII
NASA rozpoczyna misję pt. „dotknięcie słońca"

Amerykańska agencja kosmiczna NASA wysłała satelitę, która ma zbliżyć sie
do Słońca jak nigdy wcześniej
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Astrofizyk Dr Eugene Parker z modelem Parker Solar Probe (Słoneczna Sonda
Parkera) dla której zbudowania był inspiracją

Rakieta Parker Solar Probe wystartowała z Przylądka Cnaveral na Florydzie

Sonda jest najszybszym obiektem stworzonym przez człowieka w historii.
Zabrane prze nią dane mają wyjaśnić istniejące od dawna tajemnice związane
ze Słońcem.
Jest to pierwszy statek kosmiczny, który został nazwany na cześć
istniejącego człowieka - astrofizyka Eugene Prakeraa, l. 91, który pierwszy
opisał wiatr słoneczny w 1958 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-45160722

SYRIA: W wyniku wybuchu składu broni w prowincji Idlib zginęło 39 osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45162822

POLSKI PORTAL 1-31 sierpień 2018

17

nr 8 (65)

AFGANISTAN: Atak Talibów na Ghazni trwa trzeci dzień - toczą się intensywne
walki o kontrolę nad miastem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-45161909

11.VIII
USA: Skradziony samolot zbliżył sie do lotniska Seattle-Tacoma
rozbił

zanim się

Samolot leciał bardzo blisko w kierunku wody

Pracownik linii lotniczych , który ukradł pusty samolot z lotniska Seatle
rozbił sie na pobliskiej wyspie

Władze potwierdziły, że w piątek człowiek „wystartował bez zezwolenia
zmuszając międzynarodowe lotnisko Seattle-Tacoma do zamknięcia

Dwa myśliwce F15 poleciały za samolotem, który rozbił się w Puget Sound.
Mężczyzna nie przeżył.
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W lokalnym biurze szeryfa poinformowano, że „to nie był akt teroru"
dodając, że mężczyzna należał do lokalnej społeczności i miał 29 lat
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45153535

Morze Południowochińskie: „Natychmiast macie opuścić przestrzeń i trzymać
się daleko"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-45152525/south-china-sea-leaveimmediately-and-keep-far-off

USA: Firma Monsanto ma zapłacić 289 milionów dolarów tytułem odszkodowania
dla mężczyzny, który oskarżył koncern o stosowanie herbicydów zawierających
gluphosate, który wywołały u niego raka
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-4515254

Skrzydlaty gigant, który był większy niż T- Rex
źródło: BBC
https://www.bbcearth.com/blog/?article=the-winged-giant-that-was-biggerthan-t-rex

10. VIII
Powodzie we Francji: ewakuowano 1600 osób, na jednym z obozowisk jeden
Niemiec zaginiony
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W jednym z letnich obozów w Saint-Julien-de-Peyrolas w rejonie Gard
ewakuowano 119 dzieci

Wielkie powodzie w południowej Francji zmusiły do ewakuacji 1600 osób
większości obozowiczów

- w

Źródła informują, że jeden z obywateli Niemiec 70 l. który pomagał w opiece
nad dziećmi, na jednym z letnich obozów, zaginął.
Najbardziej dotknięte miejsca to: Gard, Ardeche i Drome. W akcji wzięło
udział pond 400 strażaków i policjantów oraz cztery helikoptery.
Burze, które spowodowały powodzie przyszły po okresie nadzwyczaj wysokich
temperatur w południowej Francji i Europie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45134715

ROSJA: W Dumie Państwowej zapowiedziano następstwa ogłoszonej przez USA
wojny ekonomicznej
źródło: IZ
https://iz.ru/776578/2018-08-10/v-gosdume-predskazali-posledstviiaobiavlennoi-ssha-ekonomicheskoi-voiny
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HISZPANIA: Poziom ozonu niebezpiecznie podniósł się po fali upałów
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/ccaa/2018/08/09/catalunya/1533815935_290845.html

Jak młodzi Brytyjczycy zagłosowaliby teraz w związku z Brexitem
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45098550

9.VIII
Sprawa Skripala: Amerykańskie sankcje w związku z użyciem środka
paraliżująco drgawkowego Novichoka uderzają w wartość rosyjskiego rubla
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Części miasta Salisbury zostały zapieczętowane po tym jak doszło do użycia
Novichoka
Wartość rosyjskiego rubla spadł do najniższej od października 2016 roku
kilka godzin po tym jak Stany Zjednoczone ogłosiły nowe sankcje w związku z
otruciem byłego rosyjskiego szpiega oraz jego córki w Wielkiej Brytanii
Wartość wymiany dolar-rubel na moskiewskim rynku walutowym osiągnęła poziom
66,7. We wtorek wartość wyniosła 63.4. Sergei Skripal i jego córka Julia
zostali otruci rosyjskim środkiem paraliżująco drgawkowym w Salisbury w
marcu, ale oboje wrócili do zdrowia
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45126207

D. Peskov nazwał nowe sankcje USA przeciwko Rosji bezprawnymi
źródło: IZ
https://iz.ru/776168/2018-08-09/peskov-nazval-novye-sanktcii-ssha-protivrf-nezakonnymi

Sprawa aborcji w Argentynie: Senat broni ustawy po polaryzującej
społeczeństwo debacie
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źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-45125687

WIELKA BRYTANIA: Zginęła 9-letnia dziewczynka po tym jak z klifu w Staithes
spadła na nią skała
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-york-north-yorkshire-45122808

8.VIII
Boris Johnson spór o burkę: Torysi powinni wykluczyć go ze swoich szeregów
mówi jeden z przedstawicieli partii

Źródło bliskie B. Johnsonowi poinformowało, że poseł „nie przeprosi"

Boris Johnson powinien być wydalony z Partii Konserwatywnej za swoje uwagi
na temat stroju kobiet - burki, mówi jeden z muzułmańskich posłów
Założyciel Conservative Muslim Forum Lord Sheikh powiedział w programie
telewizyjnym Newsnight, że przeprosiny ze strony posła to za mało. Jego
POLSKI PORTAL 1-31 sierpień 2018

23

nr 8 (65)

zdaniem B. Johnson nie powinien więcej reprezentować Partii Torysów. B.
Johnson powiedział, że muzułmańskie kobiety, które są ubrane w burki
„wyglądają jak skrzynki na listy" i porównał je do „rabusiów bankowych".
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45107089

ROSJA: W Duma Państwowej przepowiedziano nowy etap zimnej wojny między
Federacją Rosyjską a USA
źródło: IZ
https://iz.ru/775753/2018-08-08/v-gosdume-predrekli-novyi-vitok-kholodnoivoiny-mezhdu-rf-i-ssha

WIELKA BRYTNIA: British Gas podnosi znowu ceny energii
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-45111743

1 sierpień (środa) – 7 sierpień (wtorek) 2018

7.VIII
Sankcje przeciwko Iranowi: D. Trump ostrzega partnerów handlowych
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Amerykański prezydent D. Trump wydał silne ostrzeżenie dla każdego, kto
prowadzi wymianę handlową z Iranem, po tym jak powtórnie nałożono sankcje
na kraj
„Każdy kto robi biznes z Iranem nie będzie robił biznesu z ze Stanami
Zjednoczonymi" napisał na Tweeterze prezydent.
Niektóre z ponownie nałożonych sankcji zaczęło obowiązywać po północy a te
najcięższe związane z eksportem ropy wejdą w życie od listopada.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-45098031

W Niemczech ogłoszono rozpoczęcie układania rurociągu „Norstream 2"
źródło: IZ
https://iz.ru/775296/2018-08-07/v-germanii-obiavili-o-nachale-ukladkitruboprovoda-severnyi-potok-2

Ukraińskie wojsko zastąpi tradycyjne powitanie banderowskim zawołaniem
źródło: IZ
https://iz.ru/775331/2018-08-07/ukrainskaia-armiia-zamenit-traditcionnoeprivetstvie-banderovskim-lozungom
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Wielka Brytania należy do krajów w których najwolniej rośnie długość życia
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/health-45096074

6.VIII
Trzęsienie ziemi na Lombok: Ewakuowano tysiące ludzi po tym jak
kilkadziesiąt osób zginęło na indonezyjskiej wyspie

Turyści oczekujący na ewakuację na Gili Trawangan

Około 200 000 osób straciło swoje domy oraz wielu przeniosło się do miejsc
niedotkniętych przez wstrząsy po tym jak doszło do trzęsienia ziemi na
wyspie Lombok o sile 6,9 w wyniku którego zginęło prawie 100 osób
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Wysłano łodzie aby ewakuować około 2000 turystów z pobliskich wysp Gili.
Świadkowie mówią o chaosie i przerażeniu podczas niedzielnego trzęsienia po
którym pozostało tysiące zniszczonych budynków przerwanych liniach
energetycznych i komunikacyjnych.
Agencje zajmujące sie pomocą informują, że najważniejsze jest zapewnieni
schronienia dla mieszkańców.

źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-45081508

UKRAINA: P. Poroszenko poinformował o gotowości UE przywrócenia „wolnego"
Donbasu
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https://iz.ru/774829/2018-08-06/poroshenko-zaiavil-o-gotovnosti-esvosstanavlivat-osvobozhdennyi-donbass

ROSJA: W Duma Państwowej oceniono możliwość zerwania połączeń kolejowych z
Ukrainą
źródło: IZ
https://iz.ru/774847/2018-08-06/v-gosdume-otcenili-vozmozhnoeprekrashchenie-zhd-soobshcheniia-s-ukrainoi

5.VIII
WENEZUELA: Atak przy użyciu drona: Aresztowano sześć osób

Do incydentu doszło podczas przemowy Nicolása Maduro
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Sześć osób zostało aresztowanych w Wenezueli w wyniku próby zamordowania
prezydenta Nicolás Maduro poinformował prezydent spraw wewnętrznych

Néstor Reverol powiedział, że byli oni częścią grupy, które wyposażyła dwa
drony w ładunki wybuchowe oraz przygotowała je do użycia w czasie wojskowej
parady w stolicy.

Prezydent ostrzegł, że sprawców czeka „maksymalny wymiar kary"
Oskarżył też Kolumbię ale nie podał dowodów.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45077057

Katastrofa w Szwajcarii: Dwadzieścia osób zginęło podczas rozbicia się
samolotu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-45076060

4. VIII
Korea Północna nazwała reakcję stanów Zjednoczonych na ich program atomowy
„alarmującym"
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Ci dwaj mężczyźni sprawiają wrażenie przyjaznych podczas szczytu ale Korea
Północna ma kilka mocnych słów dla Stanów Zjednoczonych
Minister spraw zagranicznych Korei Północnej nazwał działania Stanów
Zjednoczonych „alarmującymi" po tym jak znowu wzrosło napięcie związane z
koreańskim programem atomowym

Ri Yong-ho odpowiedział na komentarze amerykańskiego sekretarza Stanu Mike
Pompeo, który wezwał inne kraje aby zwiększyć presję poprzez sankcje na
Pyongyang.
Po szczycie pomiędzy dwoma stronami w Singapurze w czerwcu można było
zauważyć, że Korea Północna zmierza w kierunku denuklearyzacji.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-45069951

Studenci z Bangladeszu zostali zaatakowani w czasie protestów odbywających
się w stolicy kraju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-45069935
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Fala gorąca w Europie: Hiszpania i Portugalia walczą z ponad 40 stopniowymi
temperaturami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-45070498

Melania Trump wspiera libańskiego koszykarza NBA LeBron James po
obraźliwych słowach D. Trumpa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45070210

3. VIII
Wybory w Zimbabwe: Opozycja nazywa wyniki głosowania „zamachem"

Zwolennicy prezydenta ucieszyli się na wieść o jego zwycięstwie
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Przywódca opozycji w Zimbabwe powiedział, że zwycięstwo prezydenta Emmerson
Mnangagwa jest „zamachem przeciwko (ludzkiej) woli"
Nelson Chamisa powtórzył swoje zdanie, że wyniki ogłoszone w czwartek były
oszustwem i powiedział, że on wygrał wybory.
Odpowiadając Emmerson Mnangagwa wezwał do pokoju ale powiedział, że ludzie
mają prawo zaskarżyć wyniki do sądu.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-45055223

Możliwość braku podpisania porozumienia w sprawie Brexitu jest „wyjątkowo
wysokie" oraz „wysoce niepożądane" powiedział BBC szef Banku Anglii Mark
Carney
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-45055861

Generalny Prokurator Rosji J. Czajka polecił szczegółowo przestudiowanie
skarg z kolonii i więzień
źródło: IZ
https://iz.ru/773999/2018-08-03/chaika-poruchil-podrobno-izuchit-zhalobyiz-kolonii-i-tiurem

2. VIII
Wybory w Zimbabwe: Wojsko patroluje miasto duchów Harare
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Żołnierze są już drugi dzień na ulicach stolicy

Stolica Zimbabwe Harare stała się miastem duchów, podczas gdy większość
ludzi pozostaje w domach tuż przed ogłoszeniem wyników kwestionowanych
wyborów prezydenckich.

Oddziały patrolujące centrum miast rozkazały ludziom „odpowiednio się
zachowywać". Po starciach w środę pomiędzy siłami bezpieczeństwa i
wspierającymi przywódcę opozycji Nelsona Chamisa zostało zabitych sześcioro
ludzi.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-45040594

Rosyjski ekspert ostrzega, że w razie wprowadzenie sankcji przez USA dolar
będzie kosztował 67 rubli
źródło: IZ
https://iz.ru/773541/2018-08-02/rossiiskii-ekspert-predrek-67-rublei-zadollar-v-sluchae-sanktcii-ssha

Facebook od środka: Jeden dzień w imperium M. Zuckerberga
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źródło: EL PAIS
https://elpais.com/tecnologia/2018/07/30/actualidad/1532948227_667966.html

1.VIII
Szwedzkie klejnoty koronne: Złodzieje posługujący się szybka łodzią ukradli
bezcenne skarby

Ukradzione klejnoty należały do szwedzkich monarchów, którzy żyli na
początku XVII wieku
Policja w Szwecji rozpoczęła poszukiwania po tym jak złodzieje zabrali
klejnoty z katedry i uciekli szybką łodzią
Bezcenne koronny oraz jabłko królewskie należące do XVII wiecznego monarchy
i królowej zostały zabrane około południa we wtorek z Strängnäs w pobliżu
Sztokholmu
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45028732

POLSKI PORTAL 1-31 sierpień 2018

34

nr 8 (65)

W Sankt Petersburgu oficjalnie zamknięto konsulat brytyjski
źródło: IZ
https://iz.ru/773127/2018-08-01/v-sankt-peterburge-ofitcialno-zakryligeneralnoe-konsulstvo-velikobritanii

Jeremy Corbyn przeprasza za wydarzenie w 2010 roku związane z uczczeniem
pamięci o Holokauście
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45027582
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