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7

Zespół polskich alpinistów uratował Francuzkę na Nanga Parbat
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Ukraina wypróbowała swoją pierwszą rakietę manewrującą
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Niemcy zaaprobowały budowę gazociągu „Nord Stream 2"
29 styczeń (poniedziałek) – 31 styczeń (środa) 2018

31.I
Niemcy zaaprobowały na swoich wodach terytorialnych
Stream 2"

budowę gazociągu „Nord

Zdjęcie: RIA NOWOSTI (Sergiej Guniew)
Władze Niemiec wydały pozwolenie na budowę w swoich wodach gazociągu „Nord
Stream 2".
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Wydano także zgodę na budowę 50-kilometrowego odcinka na lądzie w pobliżu
Greifswald, informuje na swojej stronie wykonawca projektu Nord Stream 2
AG.
źródło: IZ
https://iz.ru/702602/2018-01-31/germaniia-odobrila-stroitelstvo-severnogopotoka-2-v-svoikh-vodakh
https://www.nord-stream2.com/media-info/news-events/nord-stream-2-receivespositive-conclusion-from-the-russian-environmental-authority-81/

STANY JEDNOCZONE: Podczas przemówienia w Kongresie optymistyczny prezydent
D. Trump ogłosił „Nowy amerykański moment"
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-42882887

Hong Kong w „historycznym głosowaniu" zakazał handlu kością słoniową

Handel będzie stopniowo ustawał, aż do całkowitego zakazu w 2021 roku
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-42891204
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30.I
W. Putin mówi, że lista sankcji amerykańskich dotyka wszystkich Rosjan

Oligarcha Roman Abramovich i premier Dymitri Miedwiediew znajdują się na
liście
Za mieszanie się Moskwy w wybory prezydenckie w USA na liście znalazło się
120 Rosjan.
Jednakże Stany Zjednoczone nacisnęły, że te osoby wymienione na liście nie
są obiektem nowych sankcji.
W. Putin powiedział, że lista jest nieprzyjaznym aktem, który skomplikował
rosyjsko-amerykańskie relacje, ale dodał, że nie chce eskalować sytuacji.
Źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42876570

Ukraina wypróbowała swoją pierwszą rakietę manewrującą
źródło: IZ
https://iz.ru/702281/2018-01-30/ukraina-ispytala-pervuiu-krylatuiu-raketusobstvennogo-proizvodstva
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Antykorupcyjna kampania w Arabii Saudyjskiej generuje kwotę w wysokości 106
miliardów dolarów jako wyrównanie - poinformował główny prokurator
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42874245

WIELKA BRYTANIA: Pożyczkobiorcy ryzykują utratę domów przez ignorowanie
sposobu w jaki będę płacić swój kredyt hipoteczny
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-42872432

29.I
Powódź we Francji: Sekwana osiągnęła swój najwyższy do tej pory poziom
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-42856634

Niemcy są zaszokowani informacją o przeprowadzaniu testów polegających na
wdychaniu spalin samochodowych przy udziale ludzi i małp
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42858668

Wyższe uczelnie kształcą w nadmiarze przyszłych prawników i ekonomistów
źródło: IZ
https://iz.ru/701695/2018-01-29/rosobrnadzor-obvinil-vuzy-v-pereizbytkebudushchikh-iuristov-i-ekonomistov

Korea Północna wycofała się z planowanego wspólnego udziału z Koreą
Południową w pokazie otwierającym igrzyska zimowe
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źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42863274

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

28.I
Afganistan opłakuje śmierć 100 osób, które zginęły w wyniku bomby
podłożonej w karetce

Pogrzeb ofiar odbył się w sobotę i w niedzielę
W sobotę w Kabulu ponad 100 osób zostało zabitych w wyniku samobójczego
zamachu przy pomocy karetki pogotowia.
Napastnicy wjechali karetką mijając policyjny punktu kontroli (informując,
że wiozą chorego do pobliskiego szpitala w Jamhuriat) aby dostać się do
zatłoczonej ulicy gdzie znajduje się wiele budynków rządowych oraz ambasad.
Rząd w Afganistanie zapowiedział w niedzielę dzień żałoby podczas gdy
odbywają się pogrzeby zabitych a krewni szukają w szpitalach swoich
bliskich.
Talibowie - islamska grupa bojowników przyznała się do zamachu.
Był to najkrwawszy z zamachów od miesięcy i miał miejsce tydzień po ataku
na hotel w Kabulu, w którym zginęły 22 osoby.
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źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42850624
Elitarny zespół polskich alpinistów uratował Francuzkę przed śmiercią na
pakistańskiej „Górze Zabójcy"

Poszukiwanie Tomasza Mackiewicza zostały odwołane
Francuska alpinistka, która potrzebowała pomocy na szczycie jednej z
najbardziej niebezpiecznych gór jest już bezpieczna po dramatycznej akcji
ratunkowej.
Poszukiwania jej polskiego partnera nie będą kontynuowane.
Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz chcieli zdobyć Nanga Parbat, którą
często określa się mianem "Góry Zabójcy" kiedy w piątek utknęli na
wysokości 7400 metrów.
Elitarny zespół z Polski, który znajdował się w pobliżu K2 ruszyli na
ratunek wchodząc w krótkim czasie na Nanga Parbat i znajdując E. Revol
żywą.
Czterech członków zespołu, którzy mieli dokonać pierwszego zimowego wejście
na K2 - drugiej najwyższej góry na świecie - zostało przetransportowanych
do Nanga Parbat pakistańskim śmigłowcem wojskowym.
Pozostawiono ich ponad 1000 metrów poniżej znanego ostatnio miejsca gdzie
mili się znajdować Polak i Francuzka.
Denis Urubko i Adam Bielecki rozpoczęli wspinaczkę podczas gdy Jarosław
Botor i Piotr Tomala założyli obóz.
Łączność z E. Revol i T. Mackiewiczem została utracona kiedy zespół
ratunkowy ruszał w kierunku ich ostatniej lokalizacji.
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Później w niedzielę we wczesnych godzinach rannych czasu lokalnego na
Facebooku znalazła się wiadomość: „Znaleźliśmy Elisabeth Revol"!
W niedzielę cała piątka wspinaczy ma zostać ewakuowana helikopterem do
miasta Skardu.

Do tej pory przed pierwszym udanym wejściem na Nanga Parbat w 1953 roku
zginęło pond 30 wspinaczy.
W ubiegłym roku Hiszpan i Argentyńczyk zostali uznani za zaginionych po tym
jak podczas wejścia zeszła na nich lawina.
W 2013 bandyci zabili 10 zagranicznych wspinaczy oraz ich pakistańskiego
przewodnika w bazie pod Nanga Parbat.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42849057

Izrael krytykuje Polskę w związku z proponowanym nowym przepisem ustawy
dotyczącym Holokaustu
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W obozie zagłady w Oświęcimiu - Brzezince zginęło 1,1 miliona osób w
większości Żydów
Premier Izraela Benjamin Netanyahu skrytykował proponowaną ustawę, wedle
której bezprawne jest określenie nazistowskich obozów śmierci jako polskich
„Jestem Zdecydowanie przeciw. Nie można zmieniać historii i nie można
negować Holokasustu" - powiedział w oświadczeniu.
Zgodnie z nowym przepisem, które ma charakter nowelizacji w istniejącym
prawie polskim każdy kto uzna iż Polska jest odpowiedzialna, za zbrodnie
nazistowskie może zostać ukarany karą pozbawienia wolności.
Zanim prawo wejdzie w życie musi zostać zaaprobowane przez senat a
następnie podpisane przez prezydenta.
Polski ambasador w Izraelu został wezwany przez ministra spraw
zagranicznych w Jerozolimie.
Władze w Izraelu są przeciw nowemu prawu tłumacząc, że to ograniczy
możliwość dyskusji dotyczącej polskiego udziału w Holokauście.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42848842

Jeden z największych japońskich depozytów cyfrowej waluty poinformował, że
zrefunduje większość z 543 milionów dolarów wirtualnych aktywów, które
zostały utracone w wyniku ataku hakerów
źródło: BBC
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http://www.bbc.com/news/world-asia-42850194

27.I
Atak w Kabulu: Talibowie używając ładunku umieszczonego w karetce pogotowia
zabili 95 osób w stolicy Afganistanu
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42843897

Wybory w Czechach: W II turze wyborów prezydenckich Milos Zeman wygrał nad
rywalem Jiri Drahosem i będzie sprawował urząd przez drugą kadencję
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42832720

Wielka Brytania zbuduje radar w celu obrony przed „rosyjską agresją"
źródło: IZ
https://iz.ru/700909/2018-01-27/radar-dlia-zashchity-ot-rossiiskoiagressii-stroit-velikobritaniia

Paryż przygotowuje się na powódź w związku z podnoszeniem się poziomu
Sekwany
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42841615

Kilku najbardziej wpływowych osób w Arabii Saudyjskiej zatrzymanych w
listopadzie na skutek działań antykorupcyjnych, zostało zwolnionych
źródło: BBC
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42841610

26.I
Giulio Regeni zamordowany w Egipcie „w związku z badaniami, które prowadził
- poinformował włoski prokurator

Porzucone ciało G. Rogeni zostało znalezione na przedmieściach Kairu
Absolwent włoskiej uczelni Giulio Regeni, które ciało znaleziona w Kairze
dwa lata temu, został zabity z powodu badań, których obiektem byłe egipskie
niezależne związki zawodowe poinformował prokurator w Rzymie.
W szczegółowym wyjaśnieniu dotyczącym śledztwa Giuseppe Pignatone
powiedział, że Regeni był nieustannie śledzony przez egipską policję aż do
dnie kiedy zaginął.
Ale G. Pignatone nikogo nie oskarżył.
Egipskie władze, które zaprzeczają, że były zaangażowane w morderstwo G.
Regeni, przyznają ,że jego działanie było monitorowane.
28-letni student szukał materiałów do napisania doktoratu w Cambridge
University kiedy zaginął 25 stycznia 2016 roku. Jego ciało zostało
znalezione przy drodze w pobliżu Kairu dziewięć dni później
źródło: BBC
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http://www.bbc.com/news/world-europe-42821199

Przemówienie D. Trumpa w Davos „Taktyka Ameryka jako pierwsza nie oznacza,
że Ameryka jest sama"
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42835934

Pieskow skomentował słowa ministra obrony narodowej Wielkiej Brytanii
źródło: IZ, BBC
https://iz.ru/700580/2018-01-26/peskov-prokommentiroval-slova-ministraoborony-velikobritanii
http://www.bbc.com/news/uk-42834662

Zamieszanie w związku z wyprzedażą Nutelli we francuskich marketach
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-42826028

25.I
Wojna w Syrii: Kurdowie proszę Damaszek o pomoc przeciwko Turcji
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42826253

Prezydent Donald Trump grozi, że wstrzyma pomoc dla Palestyńczyków
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42823429
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Komitet Olimpijski przyjął zasady wykorzystywanie flagi Rosji podczas
igrzysk zimowych w 2018 roku
źródło: IZ
https://iz.ru/700141/2018-01-25/mok-prinial-reshenie-ob-ispolzovanii-flagarossii-bolelshchikami-na-oi-2018

Sky zapowiada odejście od anten satelitarnych
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-42815603

Zdobywca Oscara Casey Affleck wycofał się z uroczystości wręczenia Oscarów
- zgodnie z tradycją miał on zaprezentować najlepszą aktorkę, której
przyznano nagrodę w tym roku
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-42827210

ARCHEOLOGIA: Człowiek opuścił Afrykę znacznie wcześniej niż do tej pory
uważano
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/science-environment-42817323

24.I

Były prezydent Brazylii przegrał proces apelacyjny przeciwko korupcji
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Lula został skazany za korupcję oraz pranie pieniędzy w ubiegłym roku
Sąd apelacyjny jednogłośnie podtrzymał wyrok uznający za winnego wydany uw
lipcu ubiegłego roku w stosunku do byłego prezydenta Luiz Inacio Lula da
Silva

Choć może on wciąż odwołać się do sądu najwyższego to decyzja może
wykluczyć go ze startu w październikowych wyborach prezydenckich.
Były prezydent sprawujący urząd od 2003 do 2011 roku byłby pewnym
zwycięzcą.

W środę wszyscy trzej sędziowie sądu apelacyjnego w Porto Alegre uznali, że
Lula złamał prawo przyjmując nadmorski apartament od firmy budowlanej, w
zamian za zwycięstwo w podpisaniu kontraktu dla koncernu Petrobras
brazylijskiej państwowej firmie naftowej, która była uwikłana w cały proces
korupcyjny.

Zwiększyli oni również wymiar wyroku z dziewięciu i pół do dwunastu lat i
jednego miesiąca kary pozbawienia wolności
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42810464
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Brytyjska fundacja Save the Children (Ratujmy Dzieci) tymczasowo zawiesił
swój program w Afganistanie po tym jak przeprowadzono zamachy na ich biura
w Dżalalbadzie
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42808342

Brytyjczycy będący wśród międzynarodowej grupy ochotników przygotowują się
do walki z siłami tureckimi w Syrii
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/uk-42799284

Turcja zamierza rozszerzyć swoją operację militarną w Syrii
źródło: IZ
https://iz.ru/699631/2018-01-24/turtciia-namerena-rasshirit-operatciiu-vsirii-i-pokonchit-s-griaznymi-igrami

Sprawa Larry'ego Nassara: 156 kobiet które spotkały się z drapieżnikiem
Były lekarz olimpijski Larry Nassar dostał wyrok 175 lat więzienia za
molestowanie sportsmenek, które miał leczyć
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42725339

23.I
Po trzęsieniu ziemi o sile 7.9 u wybrzeży Alaski wydano ostrzeżenie o
tsunami
źródło: BBC
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http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-42786107

Reżim syryjski regularnie bombarduje cywilów we wschodniej części miasta
Ghouta
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/av/world-42776933/syrian-regime-routinely-bombscivilians-in-eastern-ghouta

Strzelanina w szkole w Kentucky: Dwóch nastolatków zginęło a 17 jest
rannych
źródło: BBC
http://www.bbc.com/<br>news/world-us-canada-42797684

Chiny prowadziły nasłuch amerykańskich okrętów podwodnych
źródło: IZ
https://iz.ru/699188/2018-01-23/kitai-organizoval-proslushku-amerikanskikhpodlodok-v-tikhom-okeane

Film pod tytułem: "The shape of water" prowadzi pośród innych jeśli chodzi
o nominacje do nagrody filmowej - Oscara
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-42790624

22.I
Papież Franciszek przeprosił za uwagi, które wygłosił w minionym tygodniu w
Chile broniąc biskupa oskarżonego o ukrywanie przypadków seksualnego
molestowanie
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Papież przeprosił podczas lotu do Rzymu po swojej wizycie w Chile i Peru

Powiedział, że zdał sobie sprawę, że jego słowa zraniły wiele osób, ale
powtórzył że jest przekonany iż biskup Juan Barros jest niewinny.
Papież rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie samolotu lecącego do Rzymu.
W ubiegłym tygodniu powiedział, że ofiary, który oskarżają biskupa Barrosa
rzucają oszczerstwa.
Biskup Barros nie został oskarżony o molestowanie ale o bycie obecnym kiedy
inny ksiądz Fernando Karadima molestował młodych chłopców.

źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42780327

Chwilowa przerwa w działaniu rządu amerykańskiego ma się zakończyć po tym
jak Republikanie i Demokraci w senacie przyjmą tymczasową ustawę budżetową
Senator Chuck Schumer powiedział, że Demokraci poprą budżet jeśli
Republikanie ustanowią program , który chroni młodych imigrantów przed
deportacją.
Demokraci poinformowali, że nie będą głosować za ustawą, chyba, że zostaną
zachowane ustalenia z programu obowiązującego z czasu kiedy prezydentem był
Barack Obama.
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Chuck Schumer powiedział, że trzydniowa przerwa w działaniu rządu powinna
się zakończyć w ciągu kilku godzin.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42781880

WIELKA BRYTANIA: Szef armii wzywa do inwestowania w obronność, aby móc
nadążyć za Rosją
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-42770208

Norwegia nie spodziewa się zagrożenia ze strony Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/698702/2018-01-22/norvegiia-ne-schitaet-rossiiu-voennoiugrozoi

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

21.I
SYRIA: Tureckie wojska lądowe wjechały do Afrin
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Rano w niedzielę (21.01) tureckie czołgi przekroczyły granicę z Syrią
Premier Turcji Binali Yildirim poinformował, że celem jest ustanowienie 30
kilometrowej "bezpiecznej strefy sięgającej w głąb Syrii.
Ale tureckie oddziały milicji YPG informują, ze odparły tureckie oddziały w
Afrin.
Tureckie wojsko ostrzeliwuje rejon Afrin od czwartku.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42765697

KABUL: Napastnicy zaatakowali Intercontinental Hotel - relacje świadków
Według danych zginęło 14 cudzoziemców i czterech Afgańczyków
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42766623

Delegacja Korei Północnej przybyła do Korei Południowej
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42765105
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20.I
SYRIA: Tureckie myśliwce przeprowadziły atak na Afrin
Turcja zamierza wyprzeć ugrupowania kurdyjskie (YGP militia), które określa
mianem ugrupowania terrorystycznego, na południu swojego terytorium.
Wspierane przez stany Zjednoczone ugrupowania YPG informują, że podczas
ataków zginęło co najmniej dziewięć osób.
Rosja wycofało swoje siły z Afrin informując, że jest zaniepokojona, ale
nie będzie interweniować . Władze Syrii określiły nalot jako „agresję" i
brutalny atak.
W niedzielę Turcja zapowiedziała, że powietrzna i lądowa kampania określana
jako „Oliwna gałązka" rozpocznie się o godzinie 14.00 GMT i jej celem są
Kurdowie z YPG (Syrian Kurdish People's Protection Units) oraz grupy
dżihadystów z Państwa Islamskiego.

Sobotnie ataki powietrzne doprowadziły do zwiększenia napięć pomiędzy
Turcją i USA
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42759944

KABUL: Napstnicy zaatakowali Intercontinental Hotel
Siły specjalne zabiły dwóch napastników poinformował rzecznik ministerstwa
spraw wewnętrznych oraz próbują dostać się do pozostałych.
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Co najmniej pięcioro ludzi zostało rannych poinformowały władze
Afganistanu. Ale lokalne media podają, że co najmniej kilka osób zostało
zabitych.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42761881

Ministerstwo obrony Rosji oskarża stany Zjednoczone, że ignorowały
stosowanie broni chemicznej w stosunku do walczących sił
źródło: IZ
https://iz.ru/698111/2018-01-21/mo-obvinilo-ssha-v-ignorirovaniiprimeneniia-khimoruzhiia-boevikami-v-sirii

STANY ZJEDNOCZONE: Ugrupowania polityczne wzajemnie się oskarżają po tym
jak Senatowi nie udało się uchwalić nowego budżetu oraz zapobiec zamknięciu
wielu federalnych urzędów
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42759934

19.I
Niemieckie środki masowego przekazu poinformowały o zbudowaniu „piekielnego
działa" w Federacji Rosyjskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/697531/2018-01-19/nemetckie-smi-predupredili-o-sozdaniiadskoi-pushki-v-rf

Amelia Blake: Rodzina jest zaszokowana śmiercią turystki w Sydney
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-leicestershire-42740028
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18.I
Niszczycielskie tornado Friederike spowodowało chaos na drogach Holandii i
Niemiec
Czworo ludzi zginęło na skutek przewrócenia się drzewa albo przygniecania
przez spadający gruz.
W drugiej połowie dnia pociągi dalekobieżne w Niemczech oraz wiele
regionalnych połączeń zostało odwołanych. Loty z lotniska Schiphol w
Amsterdamie zostały wstrzymane. Odwołano ponad 300 lotów i polecono
pasażerom, aby sprawdzać status online bądź kontaktować się bezpośrednio z
liniami lotniczymi.

W De Meern w Holandii wiatr porwał całkowicie fragment elewacji z tego
budynku

źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42731505
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SANKCJE USA PRZECIWKO ROSJI: Senatorzy USA polecili objąć nimi prokuratora
generalnego Jurija Mewę i biznesmena Aliszera Usmanowa
źródło: IZ
https://iz.ru/697070/2018-01-18/senatory-ssha-predlozhili-vkliuchit-chaikui-usmanova-v-doklad-po-sanktciiam

E. Macron spotkał się z Theresą May uzyskując obietnicę 44 milionów funtów
na wyposażenie granicy w Calais i innych kluczowych punktach
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-42723401

POGODA: Tysiące osób bez prądu w Wielkiej Brytanii
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-42729662

2017 rok uznany za najcieplejszy bez efektu El Nino
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/science-environment-42736397

17.I
Północna i Południowa Korea zgodziły się na marsz pod wspólną flagą
"zjednoczonej Korei" w lutowej Zimowej Olimpiadzie w Korei Południowej
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„Złączona" flaga symbolizuje aspiracja obu krajów Północy i Południa aby
zakończyć trwający prawie siedem dekad podział
Oba kraju zgodziły się, podczas rozmów w Panmunjom, aby utworzyć wspólną
drużynę zawodniczek hokeja.
To pierwsze takie rozmowy na wysokim szczeblu pomiędzy obu krajami w
okresie ponad dwóch minionych lat.
Olimpiada zimowa odbędzie się w dniach 9-25 luty w Pyeongchang w Korei
Południowej.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42721417

WIELKA BRYTANIA: Co roku około 33 000 pielęgniarek odchodzi z pracy
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/health-42653542

ZDROWIE: Kiedy możesz a kiedy nie jeść węglowodany na kolację?
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/health-42705852
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16.I
Stany Zjednoczone wstrzymują pomoc w wysokości 65 milionów dolarów dla
Palestyńczyków

Palestyńczycy tacy jak w Strefie Gazy otrzymują pomoc żywnościową od ONZ
USA przekaże 60 milionów dolarów dla Agencji ONZ (UN Relief and Works
Agency), ale wstrzyma się z dalszymi 65 milionami "aż do przyszłej
analizy".
Prezydent D. Trump zapowiedział wcześniej, że Stany Zjednoczone mogą
powstrzymać się od udzielanie pomocy jeśli Palestyna odrzuci wysiłki
pokojowe ze strony Izraela.
Stany Zjednoczone finansuję prawie 30% całego budżetu Agencji ONZ.
W 2016 roku, drugi duży darczyńca Unia Europejska dała mniej niż połowę
tego co Stany Zjednoczone.
W niedzielę prezydent Palestyny Mahmoud Abbas ostro zaatakował prezydenta
wysiłki dotyczące pomocy w sprawie ustanowienia pokoju na Bliskim Wschodzie
D. Trumpa, mówiąc, że nie zaakceptuje żądnego planu pokojowego ze strony
USA po tym jak uznano w zeszłym roku Jerozolimę za stolicę Izraela.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42711985
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Pilot helikoptera Oscar Perez uznany za renegata został zabity podczas 9cio godzinnego oblężenia w pobliżu stolicy Caracas w poniedziałek,
potwierdził rząd Wenezueli
Pilot został uznany za „terrorystę" przez rząd po tym jak z helikoptera,
który ukradł 27 czerwca 2017 zrzucił granaty na budynki rządowe.
Od tego momentu był poszukiwany.

O. Perez pracował przez 15 w policji sądowej

Policja znalazła go w domu gdzie ukrywał się wraz z członkami antyrządowej
komórki, której był założycielem.
Po ataku przy użyciu helikoptera 18 grudnia 2017 roku O. Perez
przeprowadził atak na posterunek policji w Los Teques na pd. zach. od
Caracas.
Przed przeprowadzeniem ataku przy pomocy helikoptera O. Prez nagrał
materiał wideo w którym pojawił się na tle zamaskowanych i uzbrojonych
mężczyzn.
Materiał wideo został opublikowany w czasie największego nasilenia
antyrządowych protestów na ulicach Wenezueli a sam O. Perez poinformował,
że walczy przeciwko "tyrani" prezydenta Nicolása Maduro i jego
„narkotykowej dyktaturze".
Źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42695537
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Inflacja w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się z powrotem do 3% w skali roku
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-42702752

Upadek koncernu Carillion: Wsparcie dla małych firm zakończy się w ciągu 48
godzin
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-42695661

15.I
Virgin Trains przywróci sprzedaż gazety Daily Mail
źródło:BBC
http://www.bbc.co.uk/news/uk-42687568

Upadek koncernu budowlanego Carillion wywołuje obawy o utratę miejsc pracy
źródło: BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-42687032

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

14.I
Protesty w Tunezji: Rząd zapowiedział nowe reformy społeczne reagując na
demonstracje
W niedziele w dzień rocznicy obalenia prezydenta Zine al-Abidine Ben Ala
doszło do protestów.
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Rząd zorganizował spotkanie nadzwyczajne jako odpowiedź na rozruchy w kraju
podczas, których aresztowano ponad 800 osób.
Prezydent Beji Caid Essebsi odwiedził Tunis w niedzielę mówiąc, że rozumie
cierpienie mieszkańców.
Protestujący wyszli na ulicę argumentując, że warunki ie zmieniły się od
usunięcia od władzy Ben Allego od momentu rozpoczęcia tzw. ruchów
związanych z Arabska Wiosną.

Partie polityczne, związki zawodowe oraz pracodawcy zebrali się w niedzielę
aby podjąć rozmowy w związku z kryzysem
Tunezja boryka się z kryzysem ekonomicznym pozostawiony po dawnym
prezydencie, który pozostawał ponad 20 lat u władzy.
Według źródeł ONZ

bezrobocie wśród młodych ludzi jest na poziomie 35%.

Zamachy terrorystyczne od 2011 roku obniżyły wartość waluty o 60%. Inflacja
od 3,5 roku jest wysoka. Ceny mięsa i innych produktów wzrastają o 10% w
skali roku.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-africa-42679328

Prezydent Sri Lanki nie zgadza się, aby zezwolić kobietom na zakup alkoholu
Ruch, w którym miano przyznać kobietom zamieszkującym Sri Lankę takie same
prawa jak mężczyznom został anulowany przez prezydenta Maithripala Sirisena
Poinformował on, że polecił rządowi wycofać się z reform zgodnie z którymi
kobiety mogłyby pracować w barach bez specjalnych zezwoleń.
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Krytycy oskarżyli prezydenta, że nie traktuje równo obu płci.
Zdaniem autorytetów wśród mnichów w kraju gdzie większość osób wyznaje
buddyzm skrytykowano decyzję, w której przeciwnicy prezydenta chcą
zniesienia zakazu argumentując, że to może zniszczyć kulturę rodziny Sri
Lanki przez co więcej kobiet będzie uzależnionych od alkoholu.
Zgodnie ze Światową Organizacją Zdrowie (WHO) według danych z 2014 roku
80,5% kobiet nigdy nie piło alkoholu w porównaniu do 56,9% mężczyzn.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42682526

W Moskwie powstaje nowy konsulat USA
źródło: IZ
https://iz.ru/695463/2018-01-14/novyi-konsulskii-tcentr-ssha-otkryvaetsiav-moskve

USA: Mały samolot z pięcioma ludźmi na pokładzie awaryjnie lądował na
autostradzie w New Jersey ledwo uniknąwszy kolizji z samochodami
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-33533821/plane-in-emergencylanding-on-us-highway

13.I
Wybory w Czechach: M. Zeman zmierzy się

w II turze z J. Drahosem

źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42674309

Wojna w Syrii: zgodnie z raportem dokonano ataku przy pomocy broni
chemicznej w zajętej przez rebeliantów Wschodniej Ghota
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42675657
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Sankcje dotyczące Iranu: Teheran obiecuje odwet w związku decyzją
prezydenta D. Trumpa
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42674014

Na Hawajach ogłoszono alarm dotyczący ataku - później jednak okazał się
fałszywy
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42677604

Astronauta walczy o zachowanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS)
źródło: BBC
http://www.bbc.com/future/story/20180105-the-astronaut-fighting-to-saveour-home-in-space

Pięć głównych przepisów wegańskich
źródło: BBC
https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/top-5-vegan-family-recipes

12.I
Donald Trup wywołał oburzenie używając wulgarnego języka w stosunku do
obcych krajów
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42664173

Senator opowiedział o stanie ukraiński techniki wojennej
źródło: IZVESTIA
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https://iz.ru/694713/2018-01-12/senator-rasskazal-o-sostoianii-ukrainskoivoennoi-tekhniki

Rozmowy w koalicji: A. Merkel widzi przełom
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42660761

11.I
Porozumienie w sprawie programu jądrowego Iranu: Kraje UE przekonują USA,
aby się z niego nie wycofały
Po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami: irańskim, francuskim, oraz UE w
Brukseli minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson
przekonywał, że porozumienie skutkuje tym, ze Iran nie wyprodukował broni
jądrowej.
Wzywa również Waszyngton, aby przedstawił lepszą propozycję.
Prezydent USA D. Trump chce dokonać poprawek w porozumieniu albo wycofać
się z niego
W październiku odmówił potwierdzenia dla Kongresu, że Iran stosuje się do
postanowień oskarżając go, że " podąża z duchem" porozumienia.
D. Trump chce dać Atomowej Agencji Energetycznej dostęp do irańskich
obiektów wojskowych, aby mieć kontrolę nad irańskim programem balistycznym.
W piątek D. Trump ma zadecydować czy Stany Zjednoczone zniosą część sankcji
ekonomicznych nałożonych na Iran.
Sankcje, które zostały zawieszone w 2016 roku odcięły irański bank
centralny od międzynarodowego systemu finansowego i nałożyły kary dla
państw kupujących irańską ropę.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42650266

Morderstwo Zainab w Pakistanie: Ojciec dziewczynki mówi o druzgocącym bólu

Protestujący przeciwko braku działań ze strony policji na drugi dzień
trwających zamieszek, podpalili budynek rządowy w Kasur po tym jak
znaleziono martwe ciało zgwałconej dziewczynki.
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Policja w Kasur poinformowała, że w ciągu minionych dwóch lat było 12
podobnych morderstw.

Ojciec Zainbab Ameen Ansari powiedział: "To tak jakby świat przestał
istnieć"
Rzecznik lokalnej policji powiedział agencji AFP, że prawie 1000 osób
wyszło na ulice. "Rzucali kamienie na rządowe budynki szpitala, posterunek
policji...wezwano służbę bezpieczeństwa aby przywrócić kontrolę" powiedział
W środę dwóch protestujących zostało zabitych po tym jak rozwścieczony tłum
próbował sforsować lokalną siedzibę policji i policja otworzyła ogień.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42651070

Opady czarnego śniegu w Kazachstanie
Zamiast normalnego białego puchu, którym lubią się bawić dzieci śnieg w
mieście Temitau w środkowym Kazachstanie wygląda jak bardziej jak węgiel
pokryty tajemniczym ciemnym pyłem.
Wielu mieszkańców obawia się o swoje zdrowie, używając media
społecznościowe wzywają rząd, aby zbadał zjawisko.
Temirtau jest centralnym miastem kazachskiego przemysłu stalowego oraz
miejscem gdzie zlokalizowana jest największa huta produkująca stal Karaganda Metallurgical Combine, której właścicielem jest ArcelorMittal
Temirtau fila globalnego giganta ArcelorMittal.
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Wiele osób uważa, że zanieczyszczenie Temirtau wzięło się z metalurgicznego
kompleksu, które doprowadził do tego, że śnieg zmienił swój kolor.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42653738

Tom Hanks powiedział, że Oprah Winfrey może kandydować na urząd prezydenta
i jest jedną z osób, które chcą uczynić świat lepszym
W wywiadzie z The Andrew Marr Show Hanks oraz jego koleżanka w The Post
Meryl streep orez reżyser Stephen Spielberg opowiadają się za
zorganizowaniem potencjalnej kampanii prezydenckiej dla Oprah.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-42655805/tom-hanks-oprah-isone-of-a-kind

10.I
Opady śniegu
w Zermatt

w Alpach: Pociągom udało się dotrzeć do turystów uwięzionych

Służby przekopały się prze siedmiometrowy mur śniegu aby oczyścić drogę od
Bessans do Bonneval-sur-Arc w południowo-wschodniej Francji
Pociągi zaczęły kursować do Szwajcarskiego ośrodka Zermatt kiedy ponad 13
000 turystów zostało uwięzionych z powodu dużych opadów śniegu
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Lokalna firma przewozowa potwierdziła, że ruch został przywrócony w środę
wieczorem po tym jak tory zostały oczyszczone ze śniegu

Lawina odcięły 250 mieszkańców Bonneval-sur-Arc
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Miejsca gdzie turyści zostali odcięci od świata
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42642322

9.I
Korea Północna i Południowa zgodziły się na odbycie rozmów na szczeblu
wojskowym, aby obniżyć napięcie panujące na granicy, po pierwszym takim
spotkaniu od dwóch lat
Korea Północna wyśle reprezentację sportową na Olimpiadę Zimową w 2018
roku, która odbędzie się w lutym w Korei Południowej

POLSKI PORTAL 1-31 styczeń 2018

35

nr 1 (58)

Korea Północna jako pierwsza wyraziła zainteresowanie w udziale w
igrzyskach zimowych w Pyeonchang
Południe zaproponowało aby sportowcy z obu krajów przemaszerowali razem
podczas ceremonii otwarcia w Pyeongchang jak to uczynili w zimowej
olimpiadzie w 2016 roku.
Południe naciska na spotkanie członów rodzin rozdzielonych w wyniku wojny wydarzenie bardzo emocjonalne dla obu krajów, które ma się odbyć w czasie
Święta Księżycowego Nowego Roku w czasie trwanie igrzysk
Południe poinformowało, że rozważy tymczasowe zniesienie sankcji w
porozumieniu z ONZ, aby ułatwić udział Północy w Igrzyskach.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42622588
Śnieg w Alpach odciął tysiące turystów w Szwajcarii, Francji i Włoszech

W szwajcarskim ośrodku Zermatt ponad 13 000 turystów nie może opuścić
miejsc i niektórych z nich zabrano helikopterami.
Nie ma możliwości zjeżdżania na nartach gdyż stoki zostały zamknięte na
skutek obawy przed zejściem lawin.
Tylko w poniedziałek w niektórych rejonach spadło ponad 100 cm śniegu.
Zgodnie z prognozami we wtorek ma spaść kolejne 100 cm.
Ryzyko lawin rzadko jest określane jako piaty stopień zagrożenia (w
pięciostopniowej skali). Obecnie panuje najwyższy stopień zagrożenia od
prawie 10 lat. Lawiny mogą schodzić samoczynnie.
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Po dużych opadach śniegu do Zermatt
powietrzną

można się dostać tylko drogą

źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42623293

8.I
USA: D.Trump daje 200 000 Salwadorczyków ostateczny termin, żeby opuścić
Stany Zjednoczone
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Emigranci protestowali w grudniu przed budynkiem Kongresu USA
Administracja prezydenta zdecydowała cofnąć zgodę, która zezwalała blisko
200 000 z El Slavador na pobyt i pracę w USA.
Otrzymali tzw. Tymczasowy Status Ochrony (Temporary Protected Status) po
tym jak trzęsienia ziemi nawiedziły Amerykę Środkową w 2001 roku.
Salwadorczycy do 2019 roku muszą opuścić Stany Zjednoczone albo zostną
deportowani, chyba, ze znajdą sposób na zalegalizowanie pobytu.
Administracja D. Trumpa cofnęła TPS u dziesiątek tysięcy obywateli Haiti i
Nikaragui.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/uk-england-42613178

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że wierzy iż
dojdzie do Brexitu i UE powinna dostosować do tego swój budżet
Komisarz UE poinformował, że opuszczenie przez Wielką Brytanię UE spowoduję
dziurę w wysokości około 12-13 miliardów Euro.
Opuszczenie UE przez Wielką Brytanię jest zaplanowane na marzec 2019 roku.
W latach 2014/2015 największymi beneficjentami UE były: Polska, Węgry i
Grecja.
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źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42609057

Sanchi: Istnieje obawa katastrofy ekologicznej oraz "niebezpieczeństwo
eksplozji "na wschodnim wybrzeżu Chin gdyż po zderzeniu tankowca z innym
statkiem od dwóch dni do morza wydostaje się ropa

Chiński statek pożarniczy próbuje ugasić pożar na tankowcu Sanchi
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-42600720

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

7.I
Kanclerz Niemiec Angela Merkel uważa, że nowe rozmowy w sprawie utworzenia
koalicji przyniosą pozytywny skutek
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Jak obecnie wygląda nowy parlament niemiecki
Przez ponad trzy miesiące po wyborach powszechnych Niemcy pozostają bez
rządu.
Podczas pięciu dni w rozmowach w sprawie utworzenia koalicji będą
uczestniczyć CDU ( Christian Democrats A. Merkel) siostrzana CSU
(Christian Social Union) oraz SPD (Social Democrats).
Kanclerz jest pod coraz większą presją ze strony SPD od listopada kiedy nie
powidło się utworzenie koalicji z FDP i Zielonymi.
A. Merkel musi przekonać teraz liderów SPD, że mają na tyle wspólnych
celów, aby rozpocząć formalne negocjacje do marca bądź kwietnia.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42594246

Po tym jak zderzyły się w pobliżu Szanghaju tankowiec ze statkiem 32 osoby
uważa się za zaginione
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źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-42594249

Zmarła France Gall, francuska piosenkarka słynna w latach sześćdziesiątych
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-42596741

6.I
Protesty w Iranie: Pośród 1000 aresztowanych osób są studenci
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Na terenie uniwersytetu w Teheranie doszło do starć z policją kiedy
protesty rozpoczęły się w ubiegłym miesiącu
Pośród zatrzymanych jest dziewięćdziesięciu studentów.
Mahmoud Sadegh powiedział irańskiej agencji wiadomości, że wielu z nich nie
bfrało udziału w protestach.
Farid Mousavi poinformował, ze było to działanie zapobiegawcze i zostna oni
wkrótce zwolnieni.
W wyników protestów , do których doszło w kraju na skutek złego stanu
gospodarki co najmniej 21 osób zostało zabitych
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42590914

Fire and Fury (Ogień i Furia): D. Trump mówi, ze książka o nim jest
„dziełem fikcyjnym"
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-42593124/fire-and-fury-trumpsays-book-is-a-work-of-fiction

Korea Północna „prawdopodobnie" weźmie udział w olimpiadzie zimowej
Korei Południowej (Pyeongchang)

w

źródło: BBC
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http://www.bbc.com/news/world-asia-42589231

5.I
Prezydent Francji E. Macron powiedział do prezydenta Turcji Recep Tayyip
Erdogana, że nie ma szans w postępie zmierzającym ku temu, aby obecnie
Turcja stała się członkiem Unii Europejskiej

Dwaj przywódcy obiecali pogłębić swoją współpracę w walce przeciwko
terroryzmowi
Na wspólnej konferencji w Paryżu, E. Macron powiedział, że są różnice
dotyczące praw człowieka od wprowadzenia czystek po nieudanym zamachu stanu
w 2016 roku.
Recep Tayyip Erdogan poinformował, że Turcja jest zmęczona nieustannym
błaganiem, aby stać się członkiem UE.
Prezydent Turcji zaatakował słownie dziennikarza, który zapytał o wysłanie
armii do Turcji.
Dziennikarz zapytał o historię opisaną przez gazetę Cumhuriyet z 2015 roku,
w której podano informację, że Turecki wywiad wysłał wsparcie do Syrii.
Recep Tayyip Erdogan odpowiedział oskarżając dziennikarza, że ten mówi jak
członek ruchu skupionego wokół Gulenistów, których oskarża o próbę
przewrotu w 2016 roku.
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Prezydent Francji powiedział, ze czas zakończyć hipokryzję udawania, że
jest jakiś postęp w rozmowach w sprawie członkowstwa Turcji w UE.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42586108

Autor książki o D. Trumpie: "On jest jak dziecko"
Autor kontrowersyjnej książki na temat Białego Domu d. Trumpa broni swojej
pracy tłumacząc, że członkowie administracji postrzegają prezydenta jako
dziecko.
Michael Wolff, który twierdzi, ze książka jest oparta na przeprowadzonych
200 wywiadach odpowiada na oskarżenie ze strony prezydenta, że jest w niej
"pełno kłamstw"
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-42584398/trump-author-michaelwolff-he-is-like-a-child

Wojna w Syrii: Na zdjęciach "widać" zniszczenia na rosyjskim myśliwcu w
bazie Hmeimim

Zdjęcie przedstawia zniszczenia na ogonie samolotu

Rosyjski dziennikarz wojskowy opublikował zdjęcia rosyjskich samolotów
bojowych, które miały zostać zniszczone przez ostrzał rebeliantów w Syrii.
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Roman Saponkov opublikował je w mediach społecznościowych po tym jak
poinformowano o ataku.
Rosyjski minister obrony potwierdził, że 31 grudnia ostrzelano bazę Hmeimim
z moździerzy, ale zaprzeczył, ze jakikowlwiek mysliwiec został uszkodzony.
Potwierdzono również śmierć dwóch żołnierzy. Rosyjski Kommersant podał
informację, ze siedem samolotów zostało zniszczonych.
Według Komersanta w ataku "co najmniej siedem samolotów zostało
zniszczonych w tym cztery bombowce Su 42, dwa wielozadaniowe myśliwce Su35S i samolot transportowy An-72.
Saponkov poinformował w mediach: vKontakte, że zniszczono sześć Su-24,
jeden Su35S, jeden An-72 i jeden samolot szpiegowski An-30 oraz jeden
śmigłowiec Mi-8.
Hmeimim jest rosyjską główną bazą do przeprowadzania nalotów na grupy
rebeliantów w Syrii - dzięki nalotom siły prezydenta Bashar al-Assada
odzyskały większość terytorium.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42580378

4.I
Burza śnieżna spowodowała chaos komunikacyjny w pn-wsch części Stanów
Zjednoczonych i doprowadziła do śmierci 17 osób
Prawie 4000 lotów zostało odwołanych w czwartek kiedy doszło do wzmożonych
opadów śniegu w USA i wschodniej Kanadzie.
W Bostonie spadło 45 cm śniegu po tym jak region nawiedziły powodzie.
Zgodnie z prognozami burza zwana jako "bomb cyclone" ma potrwać i swoim
zasiągiem ma objąć wschodnią część Ameryki Północnej
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42569425

Prawnicy prezydenta Donalda Trumpa chcą zapobiec opublikowaniu książki,
która zawiera domniemania, które mogą być niszczące dla jego administracji

POLSKI PORTAL 1-31 styczeń 2018

45

nr 1 (58)

Ogień i furia. Z wizytą w Białym Domu Trumpa (Fire and Fury. Inside the
Trump White House) ma się ukazać we wtorek.

Publikacja zawiera ona wypowiedzi byłego pomocnika prezydenta Steve
Bannona, która określa spotkanie z Rosjanami jako „zdradę".
Autor kwestionuje w niej jednocześnie sprawność fizyczną D. Trumpa jako
nieodpowiednią do pełnienia urzędu prezydenta. Informuje, ze córka D.
Trumpa Ivanka Trump płakała w nocy poprzedzającej wybory oraz, że ma
ambicje takie jak prezydent.
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Biały dom kwestionuje fakty przedstawione w książce. D. Trump poinformował
wcześniej, że S. Banonno został zwolniony w sierpniu - "stracił rozum" po
tym jak nie znalazł się w administracji prezydenta.
Prawnicy oparli swoje zdanie na
opublikowanych m.in. w New York
W opublikowanym liście czytamy,
przytoczonych twierdzeń (sic) z

podstawie fragmentów książki już
Magazine i proszą o pełną kopię publikacji.
że „książka nie posiada źródeł
których większość jest nieprawdziwych.

Jak dotąd ani autor publikacji Michael Wolf ani wydawca Henry Holt and Co
Inc nie odpowiedzieli na prośbę i zarzuty prawników.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42570555

3.II
Protesty w Iranie: Generał informuje, że „bunt" został stłumiony

Zdaniem Generała Jafari całkowita liczba protestujących nie przekroczyła 15
000 w całym kraju.

"Wrogowie" próbowali przeciwstawić "kulturę, gospodarkę i siły
bezpieczeństwa" przeciwko islamskiemu Iranowi - powiedział.
Jego komentarze zbiegły się z tymi wygłoszonymi przez Najwyższego
Przywódcę Ayatollah Ali Khameneiniego we wtorek, który także obwiniał
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"wrogów", którzy zdaniem analityków byli utożsamiania ze stanami
Zjednoczonymi, Izraelem i Arabią Saudyjską
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42556729

Huragan Eleanor dotarła do Europy
Żywioł pustoszy Francję i Niemcy powodując przerwy w dostawie energii oraz
wywołując trudności w transporcie.
W Alpach Francuskich zginął narciarz a piętnastu innych zostało rannych w
tym czterech poważnie.
W Szwajcarii wykoleił się pociąg w wyniku czego kilkoro ludzi zostało
rannych.
Prędkość wiatru osiąga nawet 200 kn /h
Huragan Eleanor jest piątym z kolei w tym sezonie
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-europe-42555358

Naukowcy zaprojektowali pierwszą bioniczną rękę, której właściciel ma
czucie i można z nią wychodzić poza laboratorium
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/av/health-42558612/what-a-woman-with-a-bionic-handcan-feel

2.II
IZRAEL: Emigranci z Afryki muszą opuścić kraj albo zostaną uwięzieni
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Według emigrantów w Izraelu poszukują oni schronienia przed represjami choć
władze kraju traktują ich jako migrantów ekonomicznych

Emigranci dostaną 3500 dolarów aby opuścić Izrael w ciągu 90 dni.
Będą mogli wrócić do swojego ojczystego kraju bądź udać się so innych
krajów. Jeżeli to nie nastąpi władze zagroziły, że od kwietnia będą oni
trafiać do więzienia
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42541515

Protesty w Iranie: Najwyższy przywódca religijny oskarża "wrogów"
Ajatollach Ali Khamenei przemówił publicznie po raz pierwszy od wybuch
protestów i starcia protestujących z siłami bezpieczeństwa od minionego
czwartku. Do tej pory na skutek zamieszek śmierć poniosło 22 osoby.
Dziewięć osób w tym dziecko zginęło w ciągu minionej nocy w centrum Iranu
poinformowały media.
Protesty są największe od czasu kwestionowanych wyborów prezydenckich w
2009 roku.
Rozpoczęły się w miniony czwartek w mieście Mashhad na początku w proteście
przeciwko wzrostom cen i korupcji.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42539445
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1.I
Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un grozi i macha gałązką oliwną

Przywódca kraju powiedział, że guzik atomowy jest "zawsze na jego stole" i
ostrzegł USA, że nigdy nie będą w stanie rozpocząć wojny.
Jednocześnie zasugerował, że jest "otwarty na dialog" z Koreą Południową.
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-asia-42531574

Niepokoje w Iranie: Nowe protesty pomimo informacji o uspokojeniu się
sytuacji
Media donoszą o głoszeniu haseł antyrządowych oraz podpalaniu samochodów w
nocy w stolicy kraju w Teheranie. Policja informuje o smierci jednego z
oficerów w centrum miasta.
Tymczasem Stany Zjednoczone wspierają protestujących i ich "odważny opór".
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42535292
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Prezydent Trump oskarżył Pakistan o kłamstwo i oszukiwanie Stanów
Zjednoczonych podczas otrzymywania pomocy w postaci miliardów dolarów

Prezydent D. Trump jakiś czas temu powiedział, że Pakistan oferuje
"bezpieczny azyl" dla terrorystów
źródło: BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42536209
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