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30 Strzelanina w Christchurch - w Nowej Zelandii zginęło 49 osób
28 Protesty żółtych kamizelek: Przemoc powróciła na ulice Paryża
27 Protesty w Serbii: Celem marszów był prezydent A. Vucic
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23 Our Planet (Nasza Planeta) Davida Attenborough na Netflixie
20 Cyklon Idai: Przelatując nad Mozambikiem
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17 Brexit: Data wyjścia z UE odsunięta na co najmniej dwa tygodnie
17 D. Trump ogłosił upadek „kalifatu" Państwa Islamskiego w Syrii
15 Mongolia: Toksyczne ostrzeżenie dla świata
4

Protesty Gazie: Tysiące uczciły rocznicę „Wielkiego Powrotu"

4

Wybory prezydenckie na Ukrainie: W I turze prowadzi V. Zelenskiy
29 marzec (piątek) – 31 marzec (poniedziałek) 2019

31.III
Wybory samorządowe w Turcji: Niepowodzenie dla R. T. Erdogana w dużych
miastach

Wspierający opozycję CHP świętowali na ulicach Istambułu

Partia prezydenta Turcji Recep Tayyip Erdogan straciła kontrolę w stolicy
Ankarze w wyborach samorządowych po 16 latach rządów
Główne ugrupowania opozycji również nieznacznie wygrywają w większości w
Istambule - wskazują dane opublikowane przez państwową agencję Anadolu
Ale prezydent rządzącej partii AKP poddaje w wątpliwość wyniki w obu
miastach
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Wybory lokalne odbyły się w Turcji w niedzielę i sojusz ze stojącą na czele
partia AKP zdobył 51% głosów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-47764393

Po pokonaniu Państwa Islamskiego ujawniają się brytyjscy bojownicy walczący
w jej szeregach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-47764792/is-defeat-britishfighters-emerge-after-fall-of-baghuz

Zdaniem Korei Północnej zdarzenie w je ambasadzie w Madrycie było „poważnym
atakiem terrorystycznym"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-47764093

Zuzana Caputova została pierwszą kobietą prezydent na Słowacji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-47756368

Wybory prezydenckie na Ukrainie: W pierwszej turze prowadzi komik Volodymyr
Zelenskiy
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-47763176

Młode umysły zatroskane zmianami klimatu
źródło: BBC
http://www.bbc.com/future/story/20190327-the-young-minds-solving-climatechange

30.III
Protesty w strefie Gazy: Tysiące ludzi uczciły rocznicę „Wielkiego Powrotu"

Do protestów doszło po pełnym napięcia tygodniu w Gazie
Dziesiątki tysięcy Palestyńczyków demonstrowało w Strefie Gazy aby uczcić
rocznicę rozpoczęcia tygodniowych protestów na granicy z Izraelem

Demonstranci rzucali kamieniami oraz palili opony podczas gdy izraelscy
żołnierze odpowiedzieli użyciem gazu łzawiącego oraz ostrzałem z ostrej
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amunicji. Podczas starć zginęło trzech protestujących, podają źródła
palestyńskie i kolejna osobo w niedzielę. Protest ma być poparciem dla
zadeklarowanego prawa dla palestyńskich uchodźców do powrotu do domów
przodków do miejsce gdzie teraz znajduje się Izrael
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47758369

Brexit: Theresa May podejmuje czwartą próbę aby zdobyć poparcie parlamentu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47756122

Emigranci przetrzymywani pod mostem na granicy amerykańsko - meksykańskiej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-47759311/us-mexico-bordermigrants-held-as-trump-threatens-closure

Wyłaniają się szczegóły ostatnich chwil samolotu Ethiopian Airlines, który
się rozbił trzy tygodnie temu
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-47759966

Najstarsza na świecie mapa średniowiecznego świata
źródło: BBC
http://www.bbc.com/travel/gallery/20190324-the-worlds-oldest-medieval-map
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29.III
Brexit: Posłowie odrzucili porozumienie T. May
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47752017

Brexit: Posłowie głosują nad planem opuszczenia UE 22 maja

T. May potwierdziła posłom, ze to jest ich „ostatnia szansa, aby doszło do
Brexitu" podczas gdy głosują oni nad porozumieniem wynegocjowanym z UE.
Zdaniem pani premier umożliwi to Brexit z dniem 22 maja i w ten sposób
Wilka Brytania uniknie udziału w wyborach do paralamentu europejskiego albe
Brexitu bez porozumienia.
Minister ds. Brexitu z gabinetu cieni Sir Keir Starmer powiedział w
programie BBC Today „Przestańcie się zasłaniać polityczna deklaracją
ponieważ ona jest ślepa - naprawdę nie wiecie za czym głosujecie”.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47742395

NOWA ZELANDIA - Atak w Christchurch: Upamiętniono ofiary ataku
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47742313

ROSJA: W. Miedwiedczuk założył, ze dojdzie do nowego majdana po wyborach na
Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/861974/2019-03-29/medvedchuk-dopustil-novyi-maidan-poslevyborov-na-ukraine
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Ludzie LGBT nigdy nie czuli się bardziej bezradni w Birmingham
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-birmingham-47742085

ROSJA: A. Nowak liczy na konstrukcyjne rozmowy z Ukrainą w kwestii gazu po
wyborach
źródło: IZ
https://iz.ru/861930/2019-03-29/novak-ponadeialsia-na-konstruktivnyeperegovory-s-ukrainoi-posle-vyborov

HISZPANIA: Rząd będzie wspierał osadnictwo na wsi aby zapobiec wyludnieniu
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/sociedad/2019/03/28/actualidad/1553806771_541533.html

22 marzec (piątek) – 28 marzec (czwartek) 2019

28.III
Brexit: Rząd planuje kolejne głosownie
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Posłowie zagłosują w sprawie Brexitu kolejny raz w piątek ale nie jest
jasne czy będzie to kolejny „wiążący głos" w sprawie umowy z UE
Spekuluje się, że posłowie mogą zostać poproszeni o zagłosowanie w sprawie
porozumienia T. May ale nie w kwestii dalszej "politycznej deklaracji.
Porozumienia pani premier dotyczy opuszczenia UE przez Wielką Brytanię - w
tym ustaleniu kwestii finansowych czyli jak dużo Wielka Brytania musi
zapłacić UE, szczegółów związanych z okresem przejściowym oraz ustań w w
sprawie backstopu (czyli granic pomiędzy Wielką Brytania a Unią Europejską)
oraz politycznej deklaracji jak będzie wyglądać przyszła relacja UE a
Zjednoczone Królestwo
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47729773

ROSJA: M. Zacharowa podał terminy przybycia rosyjskich wojskowych do
Wenezueli
źródło: IZ
https://iz.ru/861590/2019-03-28/zakharova-oboznachila-sroki-prisutstviiarossiiskikh-voennykh-v-venesuele

Linie lotnicze WOW: „Zamówili nam pizzę a następnie odwołali nasz lot"
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źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-47731043

Największe zwierzę, które kiedykolwiek żyło
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/programmes/p074sbvp

HISZPANIA: Niemiecki emeryt liczy na 1 października
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/politica/2019/03/27/actualidad/1553712887_457396.html

27.III
USA: Hrabstwo Nowy Jork ogłasza stan podwyższonego ryzyka w związku z dużą
falą zachorowań na odrę
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Pomimo zagrożenia liczba szczepień na odrę zmniejsza się w wielu krajach
Hrabstwo w Nowym Jorku ogłosiło stan wyjątkowy w związku z falą zachorowań
na odrę
Rockland County na rzece Hudson na północ od Nowego Jorku zabroniło
przebywanie nieszczepionych dzieci w przestrzeniach publicznych po
potwierdzonych 153 przypadkach zachorowań
Złamanie zakazu będzie karane opłatą w wysokości 500 dolarów i wyrokiem
więzienia do sześciu miesięcy.
Działanie jest skutkiem wystąpienie fali zachorowań w Washingtonie,
Kalifornii, Teksasie i Illinois.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47715169

Brexit: Posłowie oczekują na wyniki głosowania w sprawie alternatywy dla
porozumienia wynegocjowane prze T. May
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47715933
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ROSJA: W Radzie Federacji oceniono słowa P. Poroszenki o rywalizacji z W.
Putinem podczas wyborów
źródło: IZ
https://iz.ru/861079/2019-03-27/v-sovfede-otcenili-slova-poroshenko-osopernichestve-s-putinym-na-vyborakh

HISZPANIA: Rząd przyjął zwiększenie zatrudnienia dla ponad 30 000 osób w
sektorze publicznym
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/politica/2019/03/26/actualidad/1553627505_129616.html

ROSJA: W Dumie państwowej wyrok na eksministra obrony ZSRR na Litwie
nazwano nagrodą
źródło: IZ
https://iz.ru/861127/2019-03-27/v-gosdume-prigovor-iazovu-nazvali-nagradoi

26.III
Ugrupowanie Państwo Islamskie: syryjscy Kurdowie domagają się
międzynarodowego trybunału
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Tysiące zwolenników Państwa Islamskiego
się teraz w obozach

w tym kobiety i dzieci znajdują

Administracja sprawowana prze Kurdów w północnej Syrii wezwała do
utworzenia międzynarodowych trybunałów aby osądzić tysiące podejrzanych
członków ugrupowania Państwo Islamskie
Jeden z przedstawicieli administracji Abdul Karim Omar powiedział BBC, że
Kurdowie zmagali się walcząc z tysiącami , które wyłoniły się z ostatniej
enklawy PI z Baghuz na wschodzie.
Około 1000 zagranicznych bojowników znajduje się pośród tysięcy trzymanych
prze Kurdów w więzieniach. Szacuje się, że ci mężczyźni reprezentują około
50 krajów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47704464

Zmniejsza się liczba opcji dotyczących Brexitu informuje minister zdrowia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47704451

Algierskie wojsko domaga się usunięcia ze stanowiska prezydenta Abdelaziz
Bouteflika
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-47710945
POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2019

12

nr 3 (72)

25.III
Siedem osób zostało rannych kiedy rakieta wystrzelona ze strefy Gazy trafił
dom w środkowym Izraelu

Siedem osób zostało rannych po tym jak rakieta wystrzelona ze Strefy Gazy
trafiła dom należący do brytyjsko - żydowskiej rodziny w środkowym Izraelu.
Rakieta trafiła w cel o 05:25 (03:25 GMT) w społeczność zamieszkującą w
Mishmeret, 20 km na północ od Tel Avivu. To najdalej wystrzelona
palestyńska rakieta, która trafiła cel w Izraelu od konfliktu w 2014 roku w
Strefie Gazy. Premier Benjamin Netanyahu skrócił krótką podróż do USA w
związku z atakiem i obiecał odpowiedź przy użyciu siły
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47689684

STANY ZJEDNOCZONE: Biały Dom zaatakował krytyków prezydenta D. Trumpa po
tym jak został on oczyszczony z udziału w spisku, w którym podczas wyborów
miała uczestniczyć Rosja
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47692535

Brexit: Posłowie głosują nad planem, który ma im umożliwić przejęcie
kontroli nad procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-47689415

Zdaniem ONS (Office for National Statistics) na skutek automatyzacji
zniknie 1,5 miliona zawodów
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-47691078

24.III
STANY ZJEDNOCZONE: Raport Muellera - Kongres USA uzyskał informacje od
prokuratora generalnego W. Barra
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Prokurator Generalny William Bar (po prawej) zadecyduje w jakim stopniu
podzieli się raportem Muellera z Kongresem

Amerykańscy liderzy wśród kongresmanów uzyskali dostęp do wniosków ze
specjalnego raportu Roberta Muellera w sprawie domniemanego spisku pomiędzy
kampanią prezydencką D. Trumpa a Rosją.
Długo oczekiwany raport został przedstawiony w piątek prokuratorowi
generalnemu W. Barr, który zapoznał się z nim przed przedstawieniem
streszczenia kongresowi.
Raport stanowi podsumowanie dwóch lat śledztwa prowadzonego przez W.
Muellera. Przedstawiciel departament sprawiedliwości poinformował, że nie
będzie nowych aktów oskarżenia. Podczas śledztwa W. Mueller oraz jego
zespół wydali akty oskarżenia w stosunku do 34 osób w tym sześciu byłych
współpracowników D. Trumpa ora kilkudziesięciu Rosjan jak również w
stosunku do trzech firm. Żadne z powyższych aktów oskarżenia nie jest
bezpośrednio związane ze spiskiem pomiędzy kampanią i Moskwą, którym to
podejrzeniom prezydent D. Trump zawsze zaprzeczał.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47683309

Mongolia: Toksyczne ostrzeżenie dla świata
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-47673327/mongolia-a-toxicwarning-to-the-world

WIELKA BRYTANIA: Dwóch ministrów nakłanianych do zajęcia miejsca T. May
mówi, że w pełni popiera panią premier
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47683059
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W jaki sposób papież Franciszek może wpłynąć na przyszłość robotyki
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/technology-47668476

23. III
Zdaniem organizatorów w marszu przeciwko Brexitowi wzięło udział milion
osób

Setki tysięcy ludzi przemaszerowały przez centrum Londynu nawołując do
przeprowadzenia drugiego referendum w sprawie opuszczenia przez Wielką
Brytanię Unii Europejskiej podczas gdy premier T. May szuka wyjścia z
impasu.
Zdaniem organizatorów kampanii „Zostawcie decyzję obywatelom" ponad milion
ludzi przyłączyło się do marszu Protestujący nieśli flagi UE i plakaty
wzywając aby kwestie Brexitu został poddana kolejnemu głosowaniu. W
czwartej liderzy UE zgodzili się na przesunięcie terminu opuszczenia prze
Wilka Brytanię Europy
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47678763

D. Trump ogłosił upadek „kalifatu" Państwa Islamskiego w Syrii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47682160

Prokurator generalny Ukrainy może zostać zdymisjonowany z powodu słów o
amerykańskim kongresmenie
źródło: IZ
https://iz.ru/859969/2019-03-23/genprokuror-ukrainy-mozhet-uiti-v-otstavkuiz-za-slov-o-posle-ssha

Pertraktacje Rosji i USA w sprawie Syrii załamały się z powodu Johna
Boltona
źródło: BBC
https://iz.ru/859964/2019-03-23/peregovory-rossii-i-ssha-po-siriiprovalilis-iz-za-boltona

22. III
Brexit: Data wyjścia z UE odsunięta na co najmniej dwa tygodnie
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Rozszerzenie artykułu 50
Theresa May po rozmowie z liderami UE dostała dwa dodatkowe tygodnie na
przeprowadzenie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
Początkową datą miał być dzień 29 marca 2019 roku.
Jeśli Pani premier uda się porozumieć z parlamentem w następnym tygodniu
data wystąpienia z UE będzie przesunięta na 22 maja aby dać czas na
wprowadzenie koniecznych ustaw. Jeżeli T. May nie uzyska poparcia w Izbie
Gmin wtedy Wielka Brytania będzie musiała zaproponować kolejne rozwiązanie
do 12 kwietnia i przedłożyć je przywódcom UE.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47663031

ROSJA: W. Matvinyenko zareagowała na wypowiedź D. Trumpa w sprawie Wzgórz
Golan
źródło: IZ
https://iz.ru/859525/2019-03-22/matvienko-otreagirovala-na-zaiavlenietrampa-po-golanskim-vysotam

Korea Północna wycofuje się z biura współpracy Kaesong z Koreą Południową
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-47665514

Prezydent Quim Torra usuwa symbole niepodległości
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/ccaa/2019/03/22/catalunya/1553243990_116547.html?autopla
y=1

ROSJA: Deputowany Dumy Państwowej opowiedział o „okrutnej nienawiści"
narodu do mądrych i bogatych
źródło: IZ
https://iz.ru/859417/2019-03-22/deputat-gosdumy-rasskazal-o-liutoinenavisti-naroda-k-umnym-i-bogatym
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Brexit: Trzy momenty, które wywołały uśmiech
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-47662526/brexit-three-moments-thatraised-a-smile

Planeta Jowisz: Spektakularne zdjęcie przedstawiające burze na planecie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-47667729

15 marzec (piątek) – 21 marzec (czwartek) 2019

21.III
Cyklon Idai: Przelatując nad Mozambikiem

Kiedy wybrzeża kraju zostały dotknięte przez cyklon Idai Fergal Keane z BBC
Africa odbył lot nad terenami, które ucierpiały najbardziej.

Pilot śmigłowca wskazał na zalane obszary. „Jesteśmy 15 mil od morza ale
wygląda to tak jakbyśmy przelatywali nad nim" - powiedział. I miał rację.
Pod nami pola, które były domem dla tysięcy ludzi zniknęły pod wodą.
Szacuje się, że około 300 osób poniosło śmierć w Mozambiku i Zimbabwe ale
liczba ta może wzrosnąć.
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źródło: BBC, EL PAIS
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-africa-47647993/cyclone-idai-flyingover-flooded-mozambique
https://elpais.com/internacional/2019/03/21/actualidad/1553152472_930995.ht
ml

Strzelanina w Christchurch: Nowa Zelandia zamierza wprowadzić zakaz
posiadania broni półautomatycznej i automatycznej
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47648549

ROSJA: Na Kremlu zareagowano na przelot bombowców nad Europą
źródło: IZ
https://iz.ru/859032/2019-03-21/v-kremle-otreagirovali-na-perebroskubombardirovshchikov-ssha-v-evropu

Brexit: T. May „ma nadzieję", że Wielka Brytania opuści UE z porozumieniem
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47648565

Gigantyczna ryba (sunfish) znaleziona na plaży w południowej Australii
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-47647873

20.III
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Brexit: UE informuje, że istnieje możliwość krótkiego opóźnienia
posłowie poprą porozumienie T. May

jeśli

UE zgodzi się tylko na krótkie opóźnienia Brexitu jeśli w przyszłym
tygodniu parlament brytyjski poprze obecne porozumienie wynegocjowane przez
panią premier
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że wydłużenie
Brexitu o które prosiła w środę T. May jest możliwe. Premier Wielkiej
Brytanii napisała do D. Tuska prośbę o wydłużenie daty Brexitu do 30
czerwca tłumacząc, że potrzebuje więcej czasu aby parlament zgodził się na
jej porozumienie i zostało ono przyjęte. D. Tusk poinformował, że wierzy,
że wszystkie 27 krajów, które musza się zgodzić na powyższą prośbę
zaakceptują ja ale zależy to od "pozytywnego" głosowania w Izbie Gmin.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47636011

NOWA ZELANDIA: Strzelanina w Christchurch - Jacinda Ardern wzywa do
globalnej walki z rasizmem
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47634132

Wojskowe działania Rosji wzbudziły niepokój w Szwecji
źródło: IZ
https://iz.ru/858535/2019-03-20/voennoe-usilenie-rossii-vyzvalobespokoistvo-v-shvetcii

Bruksela nakłada karę w wysokości 1,46 miliona euro na Google jako karę za
reklamy
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/economia/2019/03/20/actualidad/1553076528_744091.html
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TURCJA: Systemy Z-400 zostaną rozmieszczone w bazie lotniczej w pobliżu
Ankary
źródło: IZ
https://iz.ru/858465/2019-03-20/s-400-v-turtcii-razmestiat-na-aviabazevblizi-ankary

Our Planet (Nasza Planeta) Davida Attenborough na Netflixie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/newsround/47635981

19.III
Strzelanina w Christchurch: J Ardern obiecuje, że nigdy nie wymieni imienia
napastnika

POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2019

23

nr 3 (72)

Premier J Ardern spotkała się z przywódcami społeczności muzułmańskiej w
Parlamencie
Pani premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern obiecała, że nigdy nie wypowie
imienia napastnika na meczet w Christchurch
„Chciał on przez swój akt terroru osiągnąć wiele rzeczy ale jednym z nich
była zła sława i dlatego nigdy nie usłyszycie ode mnie, że wymieniam jego
imię"- premier powiedziała w pełnym emocji wystąpieniu do parlamentu.
Strzelanina w ubiegły piątek, która miała miejsce w dwóch meczetach
doprowadziła do śmierci 50 osób oraz zostało rannych kilkadziesiąt osób.
Australijczyk Brenton Tarrant l. 28 określający siebie jako biały rasista
został oskarżony o morderstwo.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47620630

Brexit: Nowe głosowanie nie jest wykluczone pomimo decyzji Johna Bercow
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47620235

Stratowanie nastolatków w Cookstown hotel: „Mogło zginąć więcej osób"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-47619277
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Morską i naziemną część „tureckiego gazociągu" połączono w Turcji
źródło: IZ
https://iz.ru/857996/2019-03-19/morskuiu-i-nazemnuiu-chasti-turetckogopotoka-soedinili-v-turtcii

HISZPANIA: Podziemny Stonehenge w Huelva
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/cultura/2019/03/14/actualidad/1552556739_082454.html

18. III
HOLANDIA: Strzelanina w Utrechcie: Obława na napastnika po ataku na tramwaj

Jedna osoba mogła zginąć a kilka pozostałych zostało rannych w wyniku
strzelaniny w tramwaju
Napastnik otworzył ogień w środku tramwaju i kilku innych miejscach
holenderskim mieście Utrecht informują władze
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Kilka osób zostało rannych a jedna mogła zginąć informuje raport mediów
źródło: BBC,

EL PAIS

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-47611811
https://elpais.com/internacional/2019/03/18/actualidad/1552905043_446822.ht
ml

Prezydent Francji
protestu „żółtych

M. Macron bierze pod uwagę wprowadzenie zakazu dla
kamizelek" na Polach Elizejskich

źródło: IŻ
https://iz.ru/857573/2019-03-18/makron-zadumalsia-o-zaprete-protestovzheltykh-zhiletovna-eliseiskikh-poliakh

IRLANDIA PÓŁNOCNA: Troje nastolatków zostało stratowanych na śmierć podczas
przyjęcia z okazji Dnia Św. Patryka w Greenvale Hotel
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-47606006

Naukowcy scharakteryzowali osobowość Kuby Rozpruwacza
źródło: IZ
https://iz.ru/857572/2019-03-18/uchenye-opredelili-lichnost-dzhekapotroshitelia

Stany Zjednoczone wykryły wielką eksplozję meteoru
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-47607696
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17. III
Protesty w Serbii: Celem marszów był prezydent A. Vucic

Protestujący starli się z policją w niedzielę nieopodal budynków gdzie
urzęduje głowa państwa
Serbska policja użyła gazu łzawiącego oby rozproszyć tysiące osób
protestujących próbujących zablokować budynek prezydenta Aleksandar Vucica
w Belgradzie
Protestujący, którzy domagają się większej wolności dla mediów oraz wolnych
wyborów skandowali: „Zrezygnuj"!
Ale prezydent A. Vucic nie poddał się presji tłumacząc, że się nie boi.
Opozycja organizowała ostatnio przeważnie pokojowe protesty od tygodni. Ale
doszło do eskalacji napięcia w niedziele, kiedy tłum próbował wtargnąć do
siedziby telewizji państwowej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-47602362
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NOWA ZELANDIA: strzelanina w Christchurch - podczas ataków były akty
bohaterstwa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-47601516

Etiopskie Linie Lotnicze: „Były wyraźne podobieństwa" do wypadku w
Indonezji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-47605265

16. III
Protesty żółtych kamizelek: Przemoc powróciła na ulice Paryża
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Podczas niedzielnych protestów w Paryżu na głównej ulicy Champs-Elysees
zapłonął ogień
Demonstranci znisczyli witryny i splądrowali sklepy w Paryżu podczas
kolejnej serii protestów, które rozpoczęły się cztery miesiące temu we
Francji.
Protestujący podpalili sklep z luksusowymi torebkami oraz zdemolowali
restaurację na słynnej ulicy Champs-Elysees. Policja użyła działka wodnego
i gazu łzawiącego aby rozproszyć demonstrantów. Aresztowano ponad 120 osób.
Protesty rozpoczęły si w związku z podwyżką akcyzy na benzynę i
przekształciły się w rewoltę przeciwko prezydentowi kraju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-47596476

WŁOCHY: Śledztwo w sprawie śmierci modelki Imane Fadil, która miała brać
udział w przyjęciu Bunga bunga wraz z premierem S. Berlusconim
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-47595320

NOWA ZELANDIA: Strzelanina w Christchurch - kim były ofiary?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-47593693
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Dlaczego angielskie deszcze nie mogą ugasić pragnienia kraju?
źródło: BBC
http://www.bbc.com/future/story/20190310-why-britains-rain-cant-sustainits-thirst

15.III
Strzelanina w Christchurch: W wyniku ataku na meczet w Nowej Zelandii
zginęło 49 osób

Droga, którą przeszedł podejrzany
Czterdzieści dziewięć osób zostało zabitych i 48 rannych w wyniku
strzelaniny w dwóch meczetach w Christchurch w Nowej Zelandii w
najkrwawszym ataku w kraju
Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern opisała to jako atak terrorystyczny i
jeden z „najczarniejszych dni" w Nowej Zelandii. Napastnik w wieku ponad
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dwudziestu lat został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Zatrzymano
również dwóch innych mężczyzn i kobietę. Napastnik nagrywał atak z kamery
umieszczonej na głowie i uważa się, że był to 28 letni Australijczyk
Brenton Tarrant. Na filmie widać jak w meczecie Al Noor strzela z bliskiej
odległości do mężczyzn, kobiet i dzieci. Facebook poinformował, że usunął
konta podejrzanego z FB i Instagrama i pracuje nad tym aby usunąć wszystkie
kopie filmu. Nagranie filmu trwało 17 minut
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47578798

ROSJA: Ukraińców uprzedzono o wybuchu infekcji Tularemi
na nią

i braku lekarstw

źródło: IZ
https://iz.ru/856728/2019-03-15/ukraintcev-predupredili-o-vspyshkeinfektcii-i-otsutstvii-lekarstv-ot-nee

Konflikt w Syrii: Nie chcę tam wracać
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-middle-east-47575167/syria-conflict-idon-t-want-to-go-back-to-there

8 marzec (piątek) – 14 marzec (czwartek) 2019

14.III
Krwawa Niedziela: Żołnierz F został oskarżony o morderstwo
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James Wray i William McKinney znaleźli się pośród 13 ofiar śmiertelnych,
uczestników marszu o prawa obywatelskie
Były żołnierz brytyjski F został oskarżony o zastrzelenie dwóch osób w
czasie Krwawej Niedzieli w Londonderry w 1972 roku
Zdaniem Public Prosecution Service jet wystarczająco liczba dowodów aby
skazać żołnierza F w sprawie morderstwa James Wray and William McKinney.
Obaj zostali zastrzeleni podczas marszu 30 stycznia 1972 roku. Dzień jest
znany jako Bloody Sundey (Krwawa Niedziela) jeden z najkrwawszych w
Iralandii Północnej
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-47540271

Naukowcy wymienili skutki braku witaminy B12 w organizmie
źródło: IZ
https://iz.ru/856235/2019-03-14/nazvany-posledstviia-nekhvatki-vitaminab12-v-organizme

Emma Haruka Iwao ustaliła z pomocą Google jeszcze dokładniej wartość liczby
PI
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źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/technology-47524760

Brexit: Premier podda pod głosowanie trzecie porozumienia w sprawie wyjścia
Wielkiej Brytanii z UE
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47564793

13. III
WIELKA BRYTANIA: Policja bada związki „IRA" z podejrzanymi urządzeniami,
które znaleziono w Londynie i Glasgow

Urządzenie wysłane na lotnisko Heathrow zapaliło się kiedy otworzył je
personel
Detektywi badają urządzenia wysłane na adresy w Londynie i Glasgow
informując, że odpowiedzialność wzięła za to IRA
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Zdaniem Policji Scotlandyardu i Metropolitan Police podobne paczki zostały
wysłane w przeszłości przez grupy dysydentów z Irlandii Północnej.
We wspólnym oświadczeniu czytamy, że odpowiedzialność „IRA" (Irlandzkiej
Armii Republikańskiej) została potwierdzona w Irish News znajdującej się w
Belfaście.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-47538402

Głosowanie w sprawie Brexitu: Co należy wiedzieć?
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47482047

ROSJA: S. Ławrow pozwolił na wprowadzenie Washingtonowi sankcji przeciwko
Brukseli
źródło: IZ
https://iz.ru/855352/2019-03-12/lavrov-dopustil-vvedenie-vashingtonomsanktcii-protiv-briusselia

Na Ukrainie polecono sprawdzić datę założenia Dniepru
źródło: IZ
https://iz.ru/855269/2019-03-12/na-ukraine-predlozhili-peresmotret-datuosnovaniia-dnepra

12. III
Brexit: Theresa May mówi, że rozumie „głos narodu"
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Członkowie rządu będę mogli zagłosować czy Wielka Brytania opuści UE bez
porozumienia w dniu 29 marca

T. May mówi, że rozumie „głos narodu" pomimo niepewności w jej głosie
Zmagając się z bólem gardła premier podczas zadawania pytań prze posłów
wciąż podkreślała, że Wilka Brytania wciąż może opuścić UE z „dobrym
porozumieniem" i powiedziała, że zagłosuje później aby wykluczyć Brexit
bez porozumienia 29 marca. Ale premier ostrzegła parlament, że będzie
musiał zmagać się z „trudnymi wyborami" jeśli odrzuci jej porozumienie po
raz drugi. Jeremy Corbyn wezwał premier do zmiany kursu po przegranym
głosowaniu. Dodał, że porozumienie zostało „zdecydowanie odrzucone" i
nadszedł czas dla premier aby zmienić swoje priorytety.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47548498

W sieci pojawiło się pierwsze wideo pokazujące wybuch jądrowy
źródło: IZ
https://iz.ru/855822/2019-03-13/v-seti-poiavilos-vosstanovlenoe-videopervogo-iadernogo-vzryva
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ROSJA: Na Kremlu skomentowano opuszczenie przez Ukrainie porozumienia o
przyjaźni
źródło: IZ
https://iz.ru/855769/2019-03-13/v-kremle-prokommentirovali-razryv-ukrainoidogovora-o-druzhbe

Pływaczki uprawiające pływanie synchroniczne zanurzają się w basenie
wypełnionym odpadami plastikowymi aby podkreślić problem zanieczyszczenie
plastikiem na świecie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/newsround/47535851

Jung Joon-young: Gwiazda K-popu rezygnuje w związku z nagarami wideo o
treści seksualnej
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-47550046

Emocje po wejściu na Kilimandżaro
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/5QbhPvrlxqxpPsn840K5265/all-theemotions-of-kilimanjaro-the-return
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11. III
Odcięcie zasilania energetycznego w Wenezueli: Dochodzi do rabunków po tym
jak pogarszają się nastroje wśród ludności

Pracownik supermarketu sprawdza poziom zniszczeń w obrabowanym sklepie w
Caracas

Rząd Wenezueli zarządził aby szkoły i zakłady pracy pozostały zamknięte w
poniedziałek po tym jak piaty dzień brakuje prądu. Opozycja informuje, że
co najmniej 17 osób zmarło jako skutek braku prądu. Mieszkańcy w stolicy
kraju Caracas mówią BBC o coraz większej rozpaczy
Po każdej godzinie kiedy nie ma prądu w Wenezueli zwiększa się chaos i
stres, w kraju który już jest na krawędzi. Prorządowe gangi motocyklowe
znane jako „colectivos" pojawiają się na nieoświetlonych ulicach
wprowadzając porządek strasząc bronią przy jednoczesnych przypadkach
sporadycznych rabunków
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47522208

Linie lotnicze Etiopii: Na miejscu katastrofy samolotu znaleziono czarne
skrzynki
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-47521744

Brexit: UE informuje, że kwestia podjęcia nowych kroków leży w rękach
parlamentu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47519637

HISZPANIA: Rząd jednoczy się przeciwko dezinformacjom przed wyborami
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/politica/2019/03/10/actualidad/1552243571_703630.html

Ukraina wpisała włoskiego solistę Al Bano na swoją czarną listę
źródło: IZ
https://iz.ru/854843/2019-03-11/ukraina-vnesla-italianskogo-pevtca-al-banov-chernyi-spisok

10.III
Wolność internetu w Rosji: Tysiące osób protestowały przeciwko ustawie o
cyber bezpieczeństwie
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Rząd informuje, ze ustawa ograniczy zależność Rosji od zagranicznych
serwerów
Tysiące ludzi w Rosji protestowały przeciwko planom wprowadzenie ograniczeń
dotyczących internetu
Masowy marsz w Moskwie oraz podobne demonstracje w dwóch innych miastach
odbyły się po tym kiedy parlament poparł kontrowersyjną ustawę w ubiegłym
miesiącu.
Rząd tłumaczy, ze prawo które pozwoli wyizolować usługi internetowe w Rosji
od reszty świata poprawi cyber bezpieczeństwo.
Ale zdaniem protestujących jest to próba zwiększenia cenzury.
Zdaniem aktywistów w niedziele w protestach wzięło udział ponad 15 000 osób
co jest dwukrotnie większą liczbą niż podaje policja
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-47517263

Etiopskie linie lotnicze: Nikt nie ocalał po tym jak rozbił się samolot
Boeing 737
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-47513508
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Wybory w Indiach: 11 rzeczy, które trzeba o nich wiedzieć
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47493056

Turcja wydali z kraju trzech niemieckich dziennikarzy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-47513366

9.III
Tom Ballard: Znaleziono ciała zaginionych alpinistów

Tom Ballard (po lewej) i Daniele Nardi ostatni raz kontaktowali się ze
swoim zespołem dwa tygodnie temu
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Ciała dwóch zaginionych wspinaczy znaleziono w Pakistanie
Briton Tom Ballard i Włoch Daniele Nardi ostatni raz kontaktowali się
Nanga Parbat na wysokości około 6300 metrów dwa tygodnie temu.
Stefano Pontecorvo włoski ambasador w Pakistanie powiedział, że hiszpański
wspinacz Alex Txikon znalazł dwa ciała na Żebrze Mummery'ego.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-47509067

WENEZUELA: Tysiące ludzi przyłączają się do protestów po tym jak coraz
częstsze są przerwy w dostawie energii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47510255

JAPONIA: W wyniku zderzenia promu z wielorybem zostało rannych ponad 80
osób
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-47509017

Choremu mężczyźnie zakomunikowano przez robota w szpitalu, że niedługo
umrze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47510038

8.III
BREXIT: Jeszcze jeden krok potrzeba aby osiągnąć porozumienie mówi T. May
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Parlament ma przed sobą 12 dni roboczych do Brexitu
Theresa May poprosiła UE o jeden dodatkowy krok aby mogła przyjąć
porozumienie przed swoim parlamentem i ostrzegła, że jeśli jej się nie
powiedzie „możemy nigdy nie wyjść z UE w ogóle".
Pani premier powiedziała, że Wilka Brytania ma „poważne" propozycje aby
rozwiązać impas w sprawie granicy w Irlandii.
Ostrzegając przed „kryzysowym momentem" jeśli porozumienie ponownie
zostanie odrzucone premier powiedziała do przywódców UE "zróbmy to".
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47487320

NARTO przygotowuje odpowiedź na rozmieszczenie przez Rosję rakiet u granic
sojuszu
źródło: IZ
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https://iz.ru/854140/2019-03-08/nato-gotovit-otvet-na-razmeshchenierossiei-raket-u-granitc-aliansa

Turcja Ankara zacznie proces rozmieszczanie rosyjskich zenitalnych
rakietowych systemów (ZRK) Z- 400 na terytoria kraju w październiku
źródło: IZ
https://iz.ru/854136/2019-03-08/turtciia-razvernet-s-400-v-oktiabre

Pięknie ukwiecona ulica w Paryżu stała się hitem Instagrama
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/technology-47482034

1 marzec (piątek) – 7 marzec (czwartek) 2019

7.III
Antysemityzm: Wobec Partii Pracy może zostać wszczęte śledztwo w kwestii
przestrzegania praw człowieka
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Zdaniem jednej z organizacji monitorujących przestrzeganie praw człowieka w
Wielkiej Brytanii Partia Pracy mogła bezprawnie dyskryminować ludność
pochodzenia żydowskiego
The Equalities and Human Rights Commission (Komisji ds. równości i
przestrzegania praw człowieka) rozważa wszczęcie formalnego śledztwa w
sprawie antysemityzmu pojawiającego się w działaniach jego członków. Jeden
z przedstawicieli Partii Pracy informuje, że „Całkowicie odrzucamy
jakiekolwiek sugestie, że partia działała wbrew prawu i informujemy, że
będziemy ściśle współpracować z EHRC aby wyjaśnić wszelkie niejasności".
Od momentu otrzymania noty od EHRC partia ma 14 dni na wyjaśnienie
wszelkich wątpliwości.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47482048

ROSJA: W Dumie Państwowej uznano obiektywizm

Google w kwestii

Krymu

źródło: IZ
https://iz.ru/853832/2019-03-07/v-gosdume-nazvali-obektivnoi-pozitciiugoogle-po-krymu

Na Wielką Brytanię jest wywierana presja aby przjąć świeże poprawki w ciągu
następnych 48 godzin aby przerwać impas w sprawie Brexitu
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źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47476942

W radioaktywnym ekosystemie Czernobyla rodzi się życie
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/elpais/2019/02/27/ciencia/1551268669_559059.html

Ebola w Demokratycznej Republice Kongo
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-africa-47460288/ebola-in-the-dr-congowarzone

Kapitan Marvel: Krytycy uznali kobiecego super bohatera za postać zagraną w
sposób „pobieżny"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47467921

6.III
WIELKA BRYTANIA: Na lotnisku w Gatwick pasażerowie zostali poddani
kwarantannie
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Pasażerowie zachorowali podczas lotu z Barbados do London Gatwick
Pasażerowie oraz załoga linii lotniczych Virgin Atalantic zostali poddani
kwarantannie z powodu rozprzestrzeniającej się objawów choroby na pokładzie
samolotu
Wobec jednostki zastosowano nadzwyczajne środki kiedy wylądowała na
lotnisku w Gatwick około godziny 05:25 po odbyciu ośmiogodzinnego lotu z
Bridgetown na Barbados.
Jeden z pasażerów Trevor Wilson powiedział o objawach takich jak kaszel
spowodowany infekcją płuc na skarżyli się inni.
Linie lotnicze poinformowali o wszczęciu śledztwa
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-47466627

ROSJA: W. Putin nazwał wyjście USA z układu o nierozprzestrzenianiu rakiet
krótkiego i średniego zasięgu (DRSMD) krokiem do rozchwiewania
międzynarodowego bezpieczeństwa
źródło: IZ
https://iz.ru/853396/2019-03-06/putin-nazval-vykhod-ssha-iz-drsmd-shagom-krasshatyvaniiu-mezhdunarodnoi-bezopasnosti
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HISZPANIA: People's Party manewruje w Kongresie aby ograniczyć wydawanie
dekretów przez rząd
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/politica/2019/03/05/actualidad/1551818787_236158.html

„Google czerpie korzyści ze śmierci mojej córki"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47459258

R. Kelly przerywa milczenie w sprawie oskarżeń o przestępstwa seksualne:
„To nie ja"
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47457866

5. III
BREXIT: Wielka Brytania naciska na porozumienie z UE
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Ministrowie wznowią wysiłki aby wprowadzić zmiany do porozumienia
wynegocjowanego przez T. May co może spowodować, że parlament poprze
dokument
Minister ds. Brexitu Stephen Barclay i prokurator generalny Geoffrey Cox
spotkają się z parlamentarzystami w Brukseli aby uzyskać gwarancję, w
sprawie planu „backstop" aby uniknąć kontroli granicznej w Irlandii/
Parlament będzie głosował nad porozumieniem T. May do 12 marca.
W chwili obecnej Wielka Brytania ma opuścić UE 29 marca.
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47449853

Julia Timoszenko znalazła się na drugiej pozycji w wyścigu o fotel
prezydencki na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/852856/2019-03-05/timoshenko-vyshla-na-2-e-mesto-vprezidentskom-reitinge

HISZPANIA: Szef policji oskarża policję Katalonii o sprzyjanie nielegalnym
konsultacjom
źródło: EL PAIS
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https://elpais.com/politica/2019/03/05/actualidad/1551767299_680576.html

Naukowcy poinformowali o ryzyku zachorowania na raka w zależności od
kamienia nazębnego
źródło: IZ
https://iz.ru/852864/2019-03-05/uchenye-zaiavili-o-riske-vozniknoveniiaraka-iz-za-zubnogo-naleta

Zagrożenie wyginięcia ptaków spowodowane globalnym handlem żywnością
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-47441292

Angielki pacjent nosiciel wirusa HIV wyzdrowiał po leczeniu białaczki
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/health-47421855

4. III
WIELKA BRYTANIA: Ted Baker założyciel
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Ray Kelvin stworzył Ted Baker

w 1988 roku

Ray Kelvin - założyciel i dyrektor wykonawczy sieci związanej z produkcją
odzieży Ted Baker zrezygnował z pełnionego stanowiska w związku o z
oskarżeniami o nadużycia
R. Kelvin ma w posiadaniu 35% wartości spółki nie otrzyma żądnego
odszkodowania oraz żadnych premii, które zarobił w ciągu minionych trzech
lat. W grudniu pracownicy firmy zorganizowali internetową petycję
oskarżając go o nieodpowiednie komentarze oraz zachowanie
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/business-47438641

D. Pieskow skomentował sytuację z orkami w okolicach nadmorskich
źródło: IZ
https://iz.ru/852410/2019-03-04/peskov-prokommentiroval-situatciiu-skosatkami-v-primore

W wieku 49 lat zmarł wokalista grupy the Prodigy
źródło: BBC
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https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-47442312

Czy żyjesz w społecznościowej bańce?
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/news/world-47403809

3.III
Protesty w Algierii: Prezydent potwierdza świeże wyniki głosowania pomimo
odbywających się przeciw niemu protestom

Prezydent A. Bouteflika rzadko występował publicznie - na zdjęciu podczas
głosowania w maju w 2017 roku

Prezydent Algierii Abdelaziz Bouteflik przeciwstawił się protestom prze
informację, że weźmie ponownie udział w wyborach - ale informuje, że nie
będzie sprawował władzy prze pełną kadencję
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W liście poinformował, że jeśli wygra w kwietniu podejmie dialog z narodem
w wyniku którego odbędą się nowe wybory. Jego decyzja o wzięciu udziału i
planach aby rządzić piątą kadencję doprowadziła do masowych protestów. A.
Bouteflika l. 82 od czasu wylewu w 2013 roku rzadko był widziany
publicznie.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-africa-47432723

Komisja amerykańskiej Izby Reprezentantów sprawdza dokumenty pod kątem
utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości, korupcji oraz nadużycia
władzy przez prezydenta D. Trumpa oraz jego współpracowników
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47434819

Mąż Shamima Begum z pochodzenia Holender, którzy przyłączył się do Państwa
Islamskiego w Syrii w 2015 roku w wieku 15 lat powiedział, że chce aby jego
żona wróciła z nim do Holandii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-47431249

Czy dla dobra swoich jelit powinieneś zostać weganinem?
źródło: BBC
http://www.bbc.com/future/story/20190228-should-you-go-vegan-for-the-sakeof-your-guts
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2. III
Meng Wanzhou: Dyrektor wykonawczy Huawei może zostać wydany Stanom
Zjednoczonym informuje Kanada

Meng Wanzhou

została zwolnionaza kaucją i przebywa w Vancouver w Kanadzie

Kanada poinformowała, że zgodzi się na ekstradykcję do USA w sprawie
toczącej sie przeciwko szefowej finansów Huawei ale ostatni decyzja należy
do sędziego
Stany Zjednoczone domagają się aby Meng Wanzhou stanęła przed sądem w
związku z oskarżeniami o pogwałcenie sankcji nałożonych na Iran. Meng
Wanzhou została aresztowana w Kanadzie w grudniu na prośbę USA. Zdaniem
Chin aresztowanie Meng Wanzhou było „pogwałceniem" dwustronnego traktatu o
ekstradykcji pomiędzy Kanadą a USA.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47423398

STANY ZJEDNOCZONE: Senator Bernie Sanders rozpoczął swoją kampanię
prezydencką przed wyborami w 2020 roku
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47428616

P. Poroszenko postanowił podnieść płacę ukraińskim żołnierzom w strefie
prowadzenia operacji połączonych sił w Donbasie
źródło: IZ
https://iz.ru/851931/2019-03-02/poroshenko-reshil-povysit-zarplatuukrainskim-voennym-v-donbasse

Firma SpaceX wystrzeliła kapsułę zaprojektowaną do transportu ludzi z
Centrum Kosmicznego Kennedy na Florydzie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-47414390

1.III
Abhinandan Varthaman: Na granicy zebrały sie tłumy ludzi oczekujące na
uwolnienie hinduskiego pilota
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Pakistan poinformował, że komandor wojsk lotniczych Abhinandan Varthaman
jest dobrze traktowany
W pobliżu przejścia granicznego z Pakistanem zebrały się tłumy ludzi w
oczekiwaniu na uwolnienie hinduskiego pilota myśliwca schwytanego przez
Pakistańczyków
Premier Pakistanu Imran Khan poinformował, że pilot zostanie uwolniony
jako „przykład gestu pokojowego" w piątek. Wojsko hinduskie z aprobatą
przyjęło ten fakt. Samolot Abhinandan Varthamana został zestrzelony w środę
nad spornym terytorium Kaszmiru w środę. Oba kraje znajdują się pod
międzynarodową presją aby złagodzić napięcie.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-47399126

Hiszpania planuje status rezydenta dla 400 000 Brytyjczyków jeśli dojdzie
do twardego Brexitu
źródło: EL PAIS
https://elpais.com/politica/2019/02/28/actualidad/1551362997_921931.html

POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2019

55

nr 3 (72)

„Naftogaz" wygrał powództwo przeciwko Rosji w sprawie utraty aktywów na
Krymie
źródło: IZ
https://iz.ru/851669/2019-03-01/naftogaz-vyigral-isk-protiv-rossii-opotere-aktivov-v-krymu

P. Poroszenko spadł się na trzecie miejsce w rankingu kandydatów na
prezydenta Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/851605/2019-03-01/poroshenko-skatilsia-na-tretiu-strochkureitinga-kandidatov-v-prezidenty

Tesla redukuje cenę Modelu 3 do 35 000 dolarów i przenosi sprzedaż do
internetu online
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-47410636

ROSJA: Duma Państwowa określiła warunek dla stworzenia jednolitej waluty z
Białorusią
źródło: IZ
https://iz.ru/851680/2019-03-01/v-gosdume-nazvali-uslovie-dlia-sozdaniiaedinoi-valiuty-s-belorussiei

Dzień ŚW. Dawida 2019: Wszystko co musisz o nim wiedzieć
źródło: BBC
https://www.bbc.co.uk/newsround/43240280
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