Chronić terrorystów przed
karą
śmierci?
Tygodniowy
przegląd
wydarzeń
i
publikacji
Brytyjski sąd uznał, że nie można wydać terrorysty, bo w USA
istnieje kara śmierci. Z Meksyku do USA przenikają za to
potencjalni terroryści z Bangladeszu. Prognozuje się jednak,
że grupy takie jak Al-Kaida czy ISIS osłabną z powodu
koronawirusa. Zapraszamy do podsumowania tygodnia 23 – 30.03.
Stany Zjednoczone: Kolejne miasto zgadza się na wyzwanie
wiernych do modlitwy z wieży meczetu między godziną 6 a 22. Z
decyzji rady miasta Paterson jest zadowolona Rada Stosunków
Amerykańsko-Islamskich (CAIR), która oskarżana jest o
powiązania
z
Bractwem
Muzułmańskim.
https://euroislam.pl/usa-miasto-pozwoli-naglasniac-muezzina/
Sudan: władze tego afrykańskiego państwa przygotowują dekret
znoszący karę śmierci za odejście od islamu. Kara za apostazję
została wprowadzona w 1991r. W listopadzie 2019 roku władze
zalegalizowały sprzedaż alkoholu oraz zniosły przepisy, na
mocy których kobiety były zobowiązane do zakrywania włosów
oraz
miały
ograniczony
dostęp
do
uczelni.
https://euroislam.pl/sudan-legalizuje-porzucenie-islamu/
Biały Dom: Prezydent Donald Trump napisał, że Turcja zawarła
porozumienie z Kurdami. Nie podał jednak żadnych szczegółów
rzekomej umowy. Eksperci od spraw międzynarodowych wyrażają
zdziwienie
słowami
przywódcy
USA.
https://euroislam.pl/specjalisci-ds-turcji-zaskoczeni-wypowied
zia-trumpa/
USA: Przez granice z Meksykiem przerzucane są osoby, które
mogą stanowić zagrożenie terrorystyczne. Mowa o obywatelach

Bangladeszu. Specjaliści ds. bezpieczeństwa wskazują, że
proceder ten ma charakter zorganizowany i trwa ok. trzy
lata. https://euroislam.pl/usa-imigranci-z-bangladeszu-i-obawy
-o-terroryzm/
Turcja: prokuratura postawiła zarzut morderstwa 20 obywatelom
Arabii Saudyjskiej. Chodzi o zamordowanie w październiku 2018
roku dziennikarza i publicysty Dżamala Chaszodżdżiego na
terenie
saudyjskiego
konsulu
w
Stambule.
https://euroislam.pl/turcja-oskarza-20-saudyjczykow-o-morderst
wo-chaszodzdziego/
Wielka Brytania: Sąd Najwyższy uznał, że kraj ten złamał
prawo, przekazując Stanom Zjednoczonym dowody, które mogą
przyczynić się do stracenia dwóch terrorystów z Państwa
Islamskiego, odpowiedzialnych za porwania, tortury i
mordowanie jeńców. Sędziowie uznali, że przeszkodą we
współpracy służb jest stosowanie w USA kary
https://euroislam.pl/tylko-terrorystow-zal/

śmierci.

Bliski Wschód: epidemia koronawirusa może poważnie osłabić
działania terrorystów z Państwa Islamskiego oraz innych
fundamentalistycznych organizacji – pisze „Jerusalem Post”.
Redakcja jednocześnie podejrzewa, że szef Hezbollahu Hassan
Nasrallah zaraził się wirusem w czasie wizyty w Iranie.
https://euroislam.pl/koronawirus-uderza-takze-w-terrorystow/
Europa: sekretarz generalny Europejskiej Rady Fatw i Badań
(organizacja Bractwa Muzułmańskiego) Hussein Halawa sprzeciwił
się spiskowym teoriom rozpowszechnianym w muzułmańskich
społecznościach. Uznał głosy mówiące o światowym spisku za
niedorzeczne.
https://euroislam.pl/koronawirus-rozsadny-glos-szejka/
Grecja: premier Kyriakos Mitsotakis oświadczył, że Turcja
zabrała koczujących od 1 marca na granicy imigrantów.
Jednocześnie niemieckie media ujawniły, że tureckie służby
prowokowały zamieszki na granicy turecko-greckiej.

https://euroislam.pl/turcja-zabrala-imigrantow-znad-greckiej-g
ranicy/
Londyn: sąd orzekł winę trzech mężczyzn: Roberto Frencha (22
lata), Abdisalama Mohamada (21 lat) oraz Hilala Mohameda (22
lata) za gwałt na szesnastolatce. Dziewczynce grożono
śmiercią, okradziono ją oraz więziono. Mężczyźni zmuszali
nastolatkę
do
uprawniana
seksu
oralnego.
https://www.standard.co.uk/news/crime/enfield-rape-roberto-fre
nch-abdisalam-mohamad-hilal-mohamed-a4356271.html
Afganistan: talibowie nie chcą negocjować z rządem w Kabulu
warunków wprowadzania rozwiązań zmierzających do stabilizacji
politycznej oraz powstrzymania przemocy. Umowa zawarta między
talibami a USA 29 lutego 2020 roku wbrew zapowiedziom nie
przynosi
Afganistanowi
pokoju.
http://www.dtoday.de/startseite/politik_artikel,-Taliban-lehne
n-Verhandlungsteam-der-afghanischen-Regierung-ab_arid,718276.html
Irak: wpływowy szejk Moqtada al-Sadr wezwał rządy do
„natychmiastowego zniesienia prawa legalizującego związki
homoseksualne”.
Jego
zdaniem
to
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
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https://www.kleinezeitung.at/service/newsticker/5792166/IraksAlSadr-hetzt-wegen-Coronavirus-gegen-Homosexuelle

